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Ilyenkor érzem: kiszemelnétek
Engem is áldozatnak,

Eleven, mozgó, járda-lénynek,
Aki tüntető, bíbor levelekkel

Vonul föl újra helyettetek cirkuszi őszben
És szétkenődik vére

Az Országház kupoláján.

De én már régóta megfoghatatlan,
Mozgó tűz vagyok, barátaim,

Mozgó akarat, függetlenedő remény
S jóváhagyásom nélkül

Engem nem lehet többé föláldozni.
Számban őszi forradalmak, őszi kiáltozások

És őszirózsák kesernyés íze együtt
S fölöttem sorra kigyulladnak az utcalámpák.

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
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MEGALAKULTAK RÉGIÓNK 
MEGYÉINEK KÖZGYŰLÉSEI

FEJÉR MEGYEI 
KÖZGYŰLÉS

Alakuló ülését tartotta október 12 -én 
a Fejér Megyei Közgyűlés. A képvis-
elők megbízólevelének átadása, vala-
mint az eskütételt követően a közgyűlés 
elnökének megválasztására került sor. 
A Fejér Megyei Közgyűlés új elnöke 
Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya a 
képviselőtestület döntése alapján.
Döntött a közgyűlés a főállású alelnök 
személyéről : Balsay Istvánt választot-
ták meg a Fejér Megyei Közgyűlés 
alelnökének. Az új elnök bejelentése 
szerint két héten belül sor kerül tár-
sadalmi alelnök és bizottsági elnök 
választásra is.
A megyei közgyűlés összetétele: 
huszonketten a Fidesz-Keresztényde-
mokrata Néppárt, Nemzeti Fórum, 
tizennégyen az MSZP, ketten a Fejér 
Megye Településeiért, valamint ketten 
a Polgármesterek Fejér Megyéért Egye-
sület tagjai közül kaptak mandátumot.

A közgyűlés tagjai:
 Molnár Tibor, Schrick István (Fejér 
Me-gyei Településekért)
Antal Lajos, Balogh György, Balsay 
István, Baricza Andrea, Borbély 
István, Csombók Pál, Giesz János, 
Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, 
Hrabovszky László, Kiss István, Mer-
katz László, Müller Sándor, Nagy 
Sándor, Petes József, Pleiser Lajos, 
Simon László, Simon László, Tessely 
Zoltán, dr. Tiborcz Péter, Tóth Erika, 
Törő Gábor, Varga Gábor (FIDESZ-
Kereszténydemokrata Néppárt - 
Nemzeti Fórum)

Balogi Mária Éva, Besztercei Zsolt, 
Ecsődi László, Hetlinger Zoltán, Hor-
váth András, Iván János, Kis György, 
dr. Márton Roland, Nagy József 
Ödön, Rohonczi Sándor, dr. Szabad-
kai Tamás, Szabados Tamás, Szabó 
Gábor, Tóth Árpádné (MSZP)
Kossa Lajos, Macher Pál (Polgármes-
terek Fejér Megyéért)

KOMÁROM-ESZTERGOM 
MEGYEI KÖZGYŰLÉS

Megalakult a Komárom-Esztergom 
Me-gyei Közgyűlés. A 2006. ok-
tóber 12-ei alakuló ülésen a testület 
többségének szavazata alapján dr. 
Völner Pált, a FIDESZ-Keresztény-
demokrata Néppárt képviselőjét 
választották elnöknek. A testületbe a 
2006. október 1-jei önkormányzati 
választás eredményeként a FIDESZ-
Kereszténydemokrata Néppárt 21, 
a Magyar Demokrata Fórum 1, a 
Magyar Szocialista Párt 15, a Pol-
gármesterek a Falukért 2, az SZDSZ 
– A Magyar Liberális Párt 1 tagot 
delegálhatott.
A 40 fős testületben 18 képviselő a 
tízezernél több, – kivéve Tatabánya 
Megyei Jogú Város választópolgá-
rait – 22 képviselő a tízezer, illetve 
annál kevesebb lakosú települések 
választópolgárainak 2006. október 
1-jén leadott szavazata alapján jutott 
mandátumhoz.
A tízezernél több lakosú települése-
ken (Dorog, Esztergom, Komárom, 
Oroszlány, Tata) 42989 állampolgár 
élt a választás lehetőségével 2006. 

október 1-jén, az érvényes szavazatok 
száma 42.322 volt. Az érvényesen 
szavazók közül 20011-en a FIDESZ-
KDNP, 15848-an az MSZP, 2507-
en az SZDSZ, 1711-en az MDF 
listáját támogatták, így a FIDESZ 
Kereszténydemokrata Néppárt 9, a 
Magyar Szocialista Párt 7, a Magyar  
Demokrata Fórum 1, az SZDSZ – A 
Magyar Liberális Párt 1 mandátumot 
szerzett.
A tízezer és annál kevesebb lakosú 
településeken 54732-en voksoltak 
2006. október 1-jén, érvényesen 
52585-en. Az érvényes szavazatok 
közül 23734-et a FIDESZ-KDNP, 
16038-at az MSZP, 4.025-öt 
a Polgármesterek a Falukért listája 
kapott, így a FIDESZ Keresztény-
demokrata Néppárt 12, a Magyar 
Szocialista Párt 8, a Polgármesterek a 
Falukért 2 mandátumhoz jutott.
Az önkormányzati választás eredmé-
nyeként a 40 fős közgyűlés a FI-
DESZ-Kereszténydemokrata Néppárt 
21, a Magyar Demokrata Fórum 1, a 
Magyar Szocialista Párt 15, a Polgár-
mesterek a Falukért 2, az SZDSZ – A 
Magyar Liberális Párt 1 képviselőjé-
nek részvételével alakult meg 2006. 
október 12-én.  
A megyei közgyűlés alakuló ülésén 24 
igen szavazattal a tagok úgy határoz-
tak, hogy az elnöki teendők ellátásával 
dr. Völner Pált, a FIDESZ-Keresz-
ténydemokrata Néppárt képviselőjét 
bízzák meg.
Kérdésünkre dr. Völlner Pál elmondta, 
hogy megyei elnöki munkájában kon-
szenzusos politikára törekszik, azaz a 
közgyűlésben kisebbségben lévő szoci-
alistákkal közösen szeretné megoldani 
a megye életét érintő problémákat.

A közgyűlés tagjai:
dr. Balogh Zoltán László, dr. Borbás 
Zoltán, dr. Hidas János, Kovács At-

Az október hatodikai önkormányzati választások jelentősen át-
rajzolták régiónk politikai térképét. Fejér, Komárom-Esztergom 
és Veszprém megyékben a megyei testületekben egyaránt job-
boldali többségű közgyűlés alakult, és új elnököket választot-
tak. Az egyes városok és települések új és régi vezetőit lapunk-
ban folyamatosan bemutatjuk, most rövid áttekintést adunk a 
megyegyűlésekről.
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tila, dr. Laky Zoltán, Lázár Mózes, 
Michl József, dr. Molnár Attila, 
Pálmai József, Popovics György, 
Rohonczi László, Ruchti Róbert, Sárfy 
Péter, Simon Géza, Sipos Imre, Szar-
vasné dr. Udvardi Erzsébet, Szenes 
Lajos, Sztanyó Imre, Tóth Győző, 
Turi Bálint, dr. Völner Pál (FIDESZ-
Kereszténydemokrata Néppárt)
Dr. Jónás László (MDF)
Agócs István, Baranyai Lőrinc, Bár-
sony László, Dr. Bozori Endre, Győri 
István, Kerekes Tibor, dr. Konczer 
Erik, dr. Mészáros Gyula, Papp Kár-
oly, Sárközi Krisztina, Schiller-Kertész 
Tamás, Szaniszló Zoltán, Székely 
Antal, Talabira Jánosné, Vasas Mihály 
(MSZP)
Maszlavér István, Schunder Tibor 
(Polgármesterek a Falukért)
Kerti Katalin (SZDSZ)

VESZPRÉMI MEGYEI 
KÖZGYŰLÉS 

A megyei közgyűlés új elnöke, Lasz-
tovicza Jenő együttműködést ajánlott 
fel a kisebbségbe került MSZP- és 
SZDSZ-frakcióknak annak érdekében, 
hogy a megye tovább fejlődjön az el-
következendő négy évben. 
A megyei önkormányzat alakuló köz-
gyűlésének korelnöke, Kovács József 
bejelentette, hogy 23 taggal megala-
kult a Fidesz-KDNP képviselőcsoport 
dr. Áldozó Tamás vezetésével. A 13 
tagú szocialista frakciót Pusztai István, 

míg a kéttagú SZDSZ- frakciót Hor-
váth László vezeti. (A két MDF-es 
képviselő nem alakított frakciót.)
Dr. Pichner Katalin, a területi választási 
bizottság elnökhelyettese beszámolt a 
választások megyei eredményéről, 
majd a képviselők átvették megbízó-
levelüket, s letették az esküt.
A megyei közgyűlés elnökének Lasz-
tovicza Jenőt választották meg 25 
érvényes és 14 érvénytelen szavazattal 
– egy képvi-selő hiányzott. A lekö-
szönő elnök, Kuti Csaba azzal adta át 
utódjának az elnöki jelképeket, hogy a 
legfontosabb bíró a lelkiismeret. 
Az újonnan megválasztott elnök szék-
foglalójában arról beszélt, olyan dön-
téseket kíván hozni, amelyek a megyét 
szolgálják. Reméli, az európai uniós 
pénzek segítik megyénk fejlődését. Ki-
emelten kezelné az elmaradott térsége-

ket, mert egyes települések képtelenek 
egyedül megoldani gondjaikat. Hang-
súlyozta azt is, hogy mennyire fontos 
a megyei kezelésben lévő intézmények 
működtetése, fejlesztése.
A testület az elnök illetményét 600 
ezer forintban álla- pította meg. Főál-
lású alelnök Talabér Márta lett, akinek 
az illetménye 570 ezer forint, költsé-
gátalánya 114 ezer forint. Társadalmi 
megbízatású alelnöknek Pálfy Sándort 
választották meg, tiszteletdíja 260 
ezer forint, költségátalánya 52 ezer 
forint.

A közgyűlés tagjai:
Ács János, dr. Áldozó Tamás, Bikádi 
László Károly, Fülöp Zoltán, Gaálné 
Vörösmarty Éva, Galambos Szilvia, 
Hári Lenke, dr. Hermann István, Judi 
József, Kovács József, dr. Kovács 
Zoltán, Könnyid István, Kropf Miklós, 
Lasztovicza Jenő, Márton Szabolcs, 
Pálfy Sándor, Papp Tamás, Polgárdy 
Imre, Stolár Mihály, Szedlák Attila, 
Takács Szabolcs, Talabér Márta, Tro-
sits Bernadett (FIDESZ-Keresztény-
demokrata Néppárt).
Kuti Csaba, Máhl Ferenc (MDF).
Baky György, Bebesi István, Boros 
Dénes, Farkas Béla, Geipl Miklósné, 
Horváth László, Kovács Zoltán János, 
Leszkovszki Tibor, Lévai József, Dr. 
Németh Márta, Pál Béla, Pandur Fe-
renc, Pintér Ferenc, Pusztai István, dr. 
Zongor Gábor (MSZP-SZDSZ)

A Komárom-Esztergom 
Megyei Közgyűlés 

tagjainak sorába, valamint 
társadalmi megbizatású 

általános elnökhelyettessé 
választották 

dr. Hidas Jánost, 
lapunk jogi rovatának 

szerkesztőjét. Munkájához 
sok sikert kívánunk!

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 önkormányzata

Kisbér, Lábatlan, Nagyalásony, Piliscsév, Tata települések önkormányzatai

Aereco, Albacomp, Ametiszt Divatház, Atlantisz Fürdőszobaszalon, 
Bericap, Gyermely ZRt., Hilltop Neszmély, HP Magyarország, Magyarmet, 
Öngondoskodás Alapítvány, Penta Lux Hotel, Prosper Lovasklub, Somló-

Coop, Tatabányai Rugógyártó
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A 2006-ig tartó ciklusban 1329 pályá-
zat nyert támogatást 26 program kereté-
ben, s a támogatás mértéke meghaladta a 
24 és fél milliárd forintot. Mi mindenre 
fordítódtak ezek a hatalmas összegek? 
Elsősorban a régióbeli 250 kilométernyi 
út felújítására, 106 kilométernyi szenny-
vízcsatorna építésére, gyermekintézmények 
rendbehozatalára, szálláshelybővítésre, 
350 ezer turisztikai kiadvány elkészítésére, 
munkahelyteremtésre, képzésekre, innová-
ciós infrastruktúra és menedzsmentfejlesz-
tésre. A pályázók körét önkormányzatok, 
közintézmények, magánszemélyek, civil 
szervezetek, vállalkozások alkották. 

Az idei év innovációs ügyeiben kiemelt 
döntésként a Fejlesztési 
Tanácsban 400 millió forint 
értékű pályázat elbírálására 
került sor, s még 660 millió 
forintnyi pályázati összegre 
számíthat a három megye 
decemberig. 

Hogy a következő idő-
szakban megint derűlátók 
lehetünk, arra Agócs István 
több biztosítékot látott. 
Úgy gondolja, mivel a régió 
földrajzi területe, s lakossága 
nagyságrendben az ország 
10%-át jelenti, a források el-
osztásakor is ezzel az aránnyal 
számolhatunk. 8000 milliárd 
forint az ismert uniós támo-
gatási összeg, ebből tehát 
kb. 800 milliárdnyi áll majd 

rendelkezésre a különböző operatív fejlesz-
tésekben. Ugyanakkor az eddig is nagyon 
eredményes pályázati programok mellett 
egy szervezetileg megerősödött Fejlesztési 
Tanács állt, mely a továbbiakban szintén 
hatékonyan kíván működni. E 60 fős 
szervezet mellett ugyanakkor egy kb. 150 
fős szakértői kör tevékenysége segítette a 
minőségi munkavégzést, s erre a hálózatra a 
későbbiekben ugyanígy építeni fognak.
A Fejlesztési Tanács egyik legjelentősebb 
döntése az volt, hogy a törvényi előírá-

soknak megfelelően elfogadta a regionális 
operatív programot a 2007-2013-as 
időszakra.
Ez azért kiemelten fontos, mert a Komá-
rom-Esztergom, Veszprém és Fejér megye 
alkotta térség továbbra is az innováció 
régiója szeretne lenni, illetve a gazdaságfej-
lesztés és az idegenforgalom középpontba 
helyezését tűzte ki célul. Ilyen típusú pályá-
zatokat fog kiírni a Fejlesztési Tanács való-
színűleg november végén. A parlamenti, s a 
brüsszeli jóváhagyás után 2007 januárjától 

nyílnak meg a lehetőségek 
a résztvevőknek. A tavaszi 
beadási határidő s a nyári 
elbírálás után állnak a régió 
rendelkezésére az elnyert 
összegek.
A jelenlegi adatgyűjtés 
alapján több mint 3000 
pályázatra lehet számítani. 
Fölmérték, ki a projekt 
gazdája, mi a fejlesztési 
elképzelés, hol tart az 
előkészítettség, mekkora 
a forrásigény, úgyhogy 
biztosan nagy érdeklődés 
lesz a konkrét kiírások 
ismeretében. A régióban a 
források maximális kihasz-
nálása várható.

Göde Andrea

TÖBB PÉNZHEZ JUT A RÉGIÓ
A HARMADIK LEGNAGYOBB RÉGIÓKÉNT AZ UNIÓS FORRÁSOK 10%-ÁRA SZÁMÍTHATUNK

Szeptemberben ülésezett utol-
jára a Közép-Dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Tanács ebben 
az összetételben. A pályázati 
döntések, fejlesztési progra-
mok, együttműködések, szer-
vezetfejlesztések lezárultak 
egy időre. Négy év munkáját és 
a következő ciklus lehetőségeit 
ismertette sajtótájékoztatóján 
Agócs István elnök. 
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A T a r t a l o m b ó l :
MEGALAKULTAK RÉGIÓNK MEGYÉINEK KÖZGYŰLÉSEI – 4-5. OLDAL

Az október hatodikai önkormányzati választások jelentősen átrajzolták régiónk politikai térképét. Fejér, 
Komárom-Esztergom és Veszprém megyékben a megyei testületekben egyaránt jobboldali többségű közgyűlés 
alakult, és új elnököket választottak.

TESZT – HONDA CIVIC HYBRID – 10-11. OLDAL

A székesfehérvári Honda szalon jóvoltából tesztelhettük a hybrid hajtású Civicet. A villamos energiával kiegészített 
benzinmotorok szériagyártását tekintve több éves tapasztalattal rendelkeznek a gyártók – Mercedes, BMW, 
Toyota, Citroen, Audi, Lexus, Honda, Ford –; a látóhatáron azonban feltűnnek az új fejlesztések, a mérnökök már 
a közvetlen üzemanyag-befecskendezésű és dízel motorban gondolkodnak.

KÖZELEDŐ TÁVOL-KELETI LEHETŐSÉGEK – 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22. OLDAL

„Kínai Szakmai Nap”-ot rendezett 2006. szeptember 28-án a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
és együttműködő partnerei, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar 
Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. Közép-Dunántúli Regionális Képviselete Tatabányán.

BEMUTATJUK MICHL JÓZSEFET, TATA ÚJ POLGÁRMESTERÉT – 32-33. OLDAL

Az októberi helyhatósági választásokon a civil pályára távozott Hetényi Tamás helyett Michl József (Fidesz-KDNP) 
kapott bizalmat a város irányítására. Az alábbiakban bemutatkozik olvasóinknak a város új polgármestere.

VESZPRÉM ÚJRA RÁKERÜLNE AZ ORSZÁG SZÍNHÁZI TÉRKÉPÉRE – 57-58. OLDAL

A 2006-2007-es színházi évad indulása kapcsán kerestük fel Rácz Attilát, a Veszprémi Petőfi Színház 
igazgatóját, aki tavaly augusztus elsejétől tölti be ezt a posztot.

LOVASKLUB A PILIS PEREMÉN – 59. OLDAL

Milyen vállalkozást is indíthat egy fiatalember és egy hölgy, akik közül az első a magyar díjugrató sport jeles 
személyisége, másikuk gyermeke pedig a magyar ifjúsági díjugrató válogatott tagja? Természetesen lovardát nyitnak. 
Piliscséven jártunk a Prosper Lovasklubban.
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RANGSOROLT FEJLESZTÉSI 
JAVASLATOK PRIORITÁSOK SZERINT

A Közép-Dunántúli Régió sajátos, területi-
leg változatos adottságait, energetikailag is 
különböző lehetőségeit figyelembe véve, a 
felvázolt nagy és hosszú távon elérhető cé-
lok megvalósításához a következő, legsürgő-
sebb fejlesztési feladatok teljesítése szüksé-
ges, a területileg kiegyenlítettebb fejlődés, 
igazságosabb elosztás, azonos eséllyel járó 
életkörülmény-javítás érdekében:

1. Energetikai prioritás – Az energia-
hordozói struktúra megújítása, innová-
ció-orientált, fenntartható, versenyképes 
gazdasági környezet alátámasztása

1.1 Az importfüggőség mérséklése – a 
hagyományos energiahordozó felhasználás 
csökkentése – megújuló energiahordozók 
mennyiségének, arányának növelése.
– A KD Régióban a lakossági, kommunális 
és mezőgazdasági ágazatban a földgázfel-
használás csökkentése, az ellátó és átalakító 
energetikai létesítmények fejlesztése és/vagy 
átállítása helyi, megújuló energiaforrásokra.

1.2. Megújuló primer energiahordozók 
(ki)termelése, befogása
– A KD Régió 414.138 ha szántóföldi 
növénytermesztésből, annak melléktermé-
keiből kimutatott elméleti, majd tényleges 
„technikai” energiapotenciál, továbbá a 
régió 170.000 ha erdőterületéből, ill. 
hasznosítható termékeiből jelenleg nyerhető 
megújuló energia kevés a különböző tech-
nológiákkal elérhető 22,0 PJ/év energia 
termeléséhez, átalakításához.
– A vizsgálatok és prognózisok szerint energia 
célnövény-termesztésre 2013-ig mintegy 
90800 ha területet célszerű kialakítani, támo-
gatását biztosítani, elsősorban a „zöldöv” 16 
kistérségében. A célnövények struktúrájára, 
területfelhasználási szerkezetére vonatkozó ösz-
szeállítást megismételve jól érzékelhető, hogy 
a legnagyobb területet és hányadot a fásszárú 
energiaültetvények (28,3%) és a bioetanol 
alapanyagot nyújtó területek (41,3%) 

teszik ki. Az egész igényelt terület mérsékelt 
megfontolások szerint egyelőre a régió összes 
szántóterületének mintegy: 14%-a.

1.3. A KD Régió teljes közvetlen energia-
felhasználási struktúrája.
– A KD Régió teljes közvetlen energiafel-
használási struktúrájában, melynek várható 
összvolumene mintegy 130 PJ/év lesz, a 
megcélzott 22 PJ/év megújuló bázisú ener-
giatermelés a teljes közvetlen felhasználásnak 
17%-a, amely arány az energiafelhasználási 
struktúrát már jelentősen és előnyösen meg-
változtatja. Elnagyolt és általánosítható meg-
fontolás szerint, ennyivel csökken a fosszilis 
energiahordozói volumen és arány (amely 
jelenleg közel 80%-os) a régió energia-
hordozói szerkezetében, amely igényli a to-
vábbiakban a mezőgazdaság-erdőgazdaság 
megújulását, innovatív technológiaváltását. 
– Erre külön agrárprogram és operatív terv 
kidolgozása válik szükségessé az itt felkínált 
növényfajták alkalmazásának és területeik 
optimalizálásával, és jelen energetikai prog-
ram céljainak kielégítésével összhangban.

2. Energetikai priorítás – Innovatív tech-
nológiák, ellátásmódok megvalósítása, 
környezetbarát, élhető, fenntartható, 
minőségű életteret létrehozó, energiater-
melő, átalakító és szolgáltató rendszerfej-
lesztések, projektjavaslatok

A hosszú távú javasolt megújuló energia-
hasznosító technológiák kistérségi részlete-
zettségű megnevezését és térszerkezeti tele-
pítési javaslatait átemelve és megismételve a 
következő javaslatok tehetők:

2.1. Valamennyi kistérség részesüljön a helyi 
megújuló, főleg biomassza energiahordozóra 
alapozott villamos és hőenergia-átalakítókon 
keresztül táplált ellátásban, a kistérség által 
meghatározott településen kialakítva, és az 
ott meghatározott igényű fogyasztói kör 
ellátására. Elsőbbséget élvezzenek a távhő 
– közelhő ellátásban eddig nem részesült 
térségek (móri, kisbéri, bicskei, ercsi, 

gárdonyi, abai, pápai, sümegi, tapolcai, ba-
latonfüredi, balatonalmádi, enyingi, dorogi 
kistérségek), egyenként 1–2 MW villamos 
és 3–5 MW hőteljesítménnyel.
Második ütemben a meglévő, kisebb 
teljesítményű, mintegy 14 különböző te-
lepülésen üzemelő távhőellátási rendszerek 
átállítása javasolható.

2.2. Valamennyi ipari parkban támogatást 
kapjon biomassza alapú kiserőmű, fűtőmű a 
KKV fejlesztések előmozdítására, amely a rég-
ióban 30 helyet jelent, egyenként 0,5–1,5 
MW villamos és 2–4 MW hőteljesítménnyel, 
mint két ütemre bontott megvalósítással.

2.3. A mezőgazdasági, kedvező adottságú 
kistérségekben biogáz átalakító kis-, kö-
zép- és nagyüzemek létesítése javasolható 
a régió kistérségeiben esetenként több he-
lyen (az eddigi felmérés szerint), különböző 
teljesítménnyel, de kiemelten: a kisbéri, 
pápai, enyingi, sárbogárdi, dunaújvárosi, 
abai, móri és székesfehérvári kistérségekben, 
összességében mintegy 35 helyre.

2.4. A régió hét kistérsége tekinthető a 
geotermikus energiaforrás-adottságok szem-
pontjából megkutatottnak a CH bányászat 
során. Ezeknek a főleg meddő szénhidrogén 
kutaknak az energetikai hasznosítása eddig 
nem történt meg, azonban ezek reménybeli 
területeknek minősülnek kisméretű, geoter-
mikus erőművi hasznosításra az innovatív 
komplex hasznosításon belül – amibe a 
technológiai hasznosítás is beletartozik.
Ezek a javasolt kistérségek elsősorban a sü-
megi, az esztergomi, a pápai, a kisbéri, majd 
a dunaújvárosi és a tatai. Ezek villamos telje-
sítménye 1,0–2,0 MW, hőteljesítményük 
5, maximum.8 MW-ra becsülhető.

2.5. A földi hőáram hőhasznosítására 
ajánlható hőszivattyús innovatív, abszolút 
környezetbarát technológia elterjesztése 
javasolható mindazon településeken, ahol új 
beépítéseket terveznek, ill., ahol lakótömbi 
rekonstrukció előtt állnak (ez utóbbiak főleg 

A Közép-dunántúli Régió energetikai koncepciója és stratégiája

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ III.
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városokban, nagyobb városok lakónegyede-
iben jelentkeznek). A támogatott javaslatok 
első ütemben mintegy 14 kistérségben 
időszerűek, ezek: Esztergom, Bicske, Mór, 
Zirc, Sümeg, Tapolca, Balatonfüred, Bala-
tonalmádi, majd Székesfehérvár, Komárom, 
Veszprém, Dunaújváros, Tata, Tatabánya.

2.6. Nyersszesz-előállító üzemek létesítése 
javasolható a bioetanol alapanyag termelő 
területek közvetlen térségében, hogy a fel-
dolgozás első művelete a térségben marad-
jon, annak valamennyi anyagi és foglalkozta-
tási hasznával. A javasolt telepítési helyek: 
a kisbéri, zirci, pápai, tapolcai, enyingi, 
sárbogárdi, dunaújvárosi, abai, adonyi, 
ercsi, gárdonyi, balatonfüredi, móri, székes-
fehérvári és veszprémi kistérségek területe.

2.7. A primer biomassza energiahordozók 
hasznosítása előtti feldolgozására: pelletá-
lásra, brikettálására javasolható technológiák 
kistérségi telepítése valamennyi kistérség-
ben, 3–5 településen javasolható.

2.8. A napenergia villamos és hőenergia 
hasznosító berendezése valamennyi új építés 
során támogatott formában valamennyi tele-
pülésen javasolható, ill. települési rekonst-
rukciók során tömeges méretben ajánlható. 
Mértékükre külön operatív program kidol-
gozása javasolható az energiatakarékossági, 
energiahatékonysági programmal támogatva.

Az éghajlati viszonyokra alapozott szél-
energia decentralizált hasznosítására – kis-
teljesítményű szélerőtelepek alkalmazásával 
– ugyancsak valamennyi kistérség bármely, 
főleg külterületi gazdálkodó fogyasztóhelye 
javasolt, ahol ezt a környezeti körülmények 
is megengedik. A tervezett nagyobb szél-
erő-parkok fejlesztési támogatása a kistérségi 
kvóta rovására nem ajánlható.

2.9. Az adonyi vízlépcső nemzetközi 
beruházás – a dunai hajózás érdekében 
– keretében tervezett 150 MW-os víz-
erőműnek – amennyiben az a nemzetközi 
előírásoknak megfelelő technológiával készül 
– a KD Régió helyet ad, és a hasznosításból 
származó megújuló energiatermelésből kellő 
hányadra igényt tart.

3. Energetikai prioritás – Innovatív gaz-
dálkodási szervezetek felállítása, hatékony 
humán erőforrás háttér kialakítása

3.1. A KD Régió energetikai mintarégióvá 
válásához nélkülözhetetlen az energiatudatos 
oktatás kialakítása: alap-, közép- és felsőfo-
kú oktatási szinteken. Ehhez javasolható:
– az elemi iskolákban a megújuló energiák 
ismeretének szakirányú előképzése;
– a középfokú oktatásban külön tantárgyak 
bevezetése;
– a felsőfokú oktatásban szakmérnöki-kép-
zés bevezetése.

3.2. Az önkormányzatok önálló gazdálko-
dása megteremtésének keretében javasolható 
a regionális energetikusi hálózat kialakítása, 
amelyhez tartoznak:
– megyei főenergetikusok,
– közép- és nagyvárosok főenergetikusai,
– kistérségi energetikusok szervezete, jól 
definiálható tevékenységi körrel, ered-
ményességi, számonkérési, ill. értékelési 
módszerek szerint működtetve (pályázatok, 
megvalósítások, K+F és innovációs tevé-
kenységgel mérve)

4. Energetikai prioritás – Nemzetközi 
K+F elvi és fizikai rendszerkooperációk 
bővítése, hatékony országos-regionális 
kapcsolatok működtetése

4.1. Elvi rendszerkapcsolatok kialakítása és 
fenntartása
A CER2 – Partnerség kapcsolati rendszeré-
ben – amely 7 ország összefogását jelenti, 
Magyarország Közép-Dunántúli Régiója 
a következő kooperációban kölcsönösen 
érdekelt, ezért ezeket alakítja ki:
– összehangolt, fenntartható energiapolitika 
létrehozása, az energetikusi rendszer szerve-
zetének felhasználásával,
– technológiai transzfer kezdeményezése és 
alakítása, új energiahordozók bevezetésére 
(hidrogén, tüzelőanyag-cella),
– innováció, K+F közös munkák szorgal-
mazása és részvétele, (geotermikus energia, 
hőszivattyús hasznosítások)
– megújuló energiaforrások közös feltárása, 
kutatása és alkalmazása, (vízenergia, fúziós 
energiahasznosítás)
– általános energiapolitikai, közös stratégia 
kidolgozása, összehasonlító elemzése, közös 
pályázatok
– megújuló Energia Törvény kidolgozása, 
a CER2 partnerek tapasztalatcseréjét 
hasznosítva

4.2. A tényleges fizikai – hálózat magiszt-
rális rendszerek – kooperációjának fenntar-
tása, bővítése, korszerűsítése (villamos és 
szénhidrogén-távvezeték rendszereken), 
esetleges tárolók fejlesztése, közös hasznosí-
tása formájában (nemzetközi gáztárolók).

Vége



TESZT – HONDA CIVIC HYBRID
A székesfehérvári Honda szalon jóvoltából tesztelhet-
tük a hybrid hajtású Civicet. A villamos energiával kie-
gészített benzinmotorok szériagyártását tekintve több 
éves tapasztalattal rendelkeznek a gyártók – Merce-
des, BMW, Toyota, Citroen, Audi, Lexus, Honda, Ford 
–; a látóhatáron azonban feltűnnek az új fejlesztések, 
a mérnökök már a közvetlen üzemanyag-befecskende-
zésű és dízel motorban gondolkodnak.

A KÜLCSÍN
A Civic több, mint három évtizedes múltja során rengeteg elismerést zse-
belt már be – a legújabb Civic modell is jól sikerült. A négyajtós modell 
elegáns vonalvezetése lendületes, látványa mégis biztonságot és nyug-
almat áraszt – ez az uralkodó érzés az autó vezetésekor is. Gyakorlatilag 
semmiben sem emlékeztet már a régi „száguldó koporsó”- ként emlegetett 
Civicre, az autó inkább egy középkategóriás limuzin.
A Hybrid alapfelszereltségéhez tartozik a tempomat bőrkormány, a R15-
os kerék alufelnivel, az oldaltükörbe illesztett irányjelző, ülésfűtés, audio 
távirányító a kormányon – és még egy sor praktikus és szép dolog – nem 
fért bele azonban a hidraulikus motorháztető-emelő és a kéziféket 
sem szabad sokszor használnunk, ha azt akarjuk, hogy a 
műanyagra felvitt ezüstözés ne kopjon le idő előtt. 
A belső tér szép elrendezésű, tágas, a két-
zónás műszerfal könnyen érthető és 
a látómezőben kap helyet 
minden olyan adat, 

amelyre kíváncsiak lehetünk, 
illetve az autó közölni akar velünk. 
A régi civic-érzés utolsó látható jele a háromküllős kormány, amely bőr 
borításával, fémes betéteivel sportkocsira hajaz – bár igen magányosnak 
tűnik a túlnyomóan elegáns belsejű autóban. (Mint nő, megjegyzem, a 
kormány lukacsos borítása kiválóan összeszedi az ember kezéről a napi 
koszt, a tárolók négyszögletes sarkai pedig igen nehezen törölhetők ki 
– és ezek az apró bosszúságok az első takarításnál előjönnek – már ha az 
ember a saját autóját takarítja.). A 389 literes csomagtartó az utastérből 
nyitható, és bőven elférünk benne hosszabb utazás esetén is. 

BELBECS
Néhány szó a Honda hibridtechnológiájáról: a gyártó az úgynevezett 
mildhibrid hajtást használja, amelynél a belső égésű motor támogatására 
villamos motort építettek be. (Ez magasabb szinten van az ún. mikro-
hibridnél, amely a villamosmotort csak az autó elindítására használja, ám 
a használt villanymotor még nem elég erős az autó önálló hajtásához, 
mint a fullhibrid esetében.) Az IMA (Integrated Motor Assist) jelölésű 
hibirdtechnika átveszi a motor indítását, és képes néhány hengert kivonni 
a működésből. A gyártó weboldalán azt olvashatjuk, hogy a legújabb fej-
lesztésű technológiával az autó a benzinmotor használata nélkül, képes a 
villanymotor erejéből haladni, bár az ehhez szükséges feltételeket nem tud-
tuk produkálni az egy napos tesztvezetés alkalmával. Az autó a fékezéskor 
keletkező energiát az akkumulátor visszatöltésére használja fel. A fogyasz-
tást és a káros anyag kibocsátást nagyban korlátozza 
az a funkció, amely meg-
álláskor automa-
t i k u s a n 
l e -

állítja a motort, és gázadásra 
újraindítja. 

A Civic Hybridet 1,3 literes i-VTEC motorral és a vadonatúj fejleszté-
sű, fokozatmentes CVA automata sebességváltóval teszteltük, amely a 
villanymotorral kiegészítve 115 LE. 
A benzinmotor és a villanymotor városban meglepően könnyen mozgatta 



az 1200 kg fölötti karosszériát, bár a gyorsulás élménye elmaradt, az autóban – jó limu-
zinhoz méltón - egyszerűen nem lehetett érezni a kilométeróra által mutatott sebességet. 
A hibrid hajtás hozza a hozzá fűzött reményeket – és az autó méretei, fordulékonysága 
miatt is jól használható városi közlekedésre. Piros lámpánál a motor automatikusan megáll, 
indulásnál viszont nem nagyon van ellenfél. A megengedett 50 km/h sebességet pillanatok 
alatt eléri erőlködés nélkül, sőt, ha nem figyelünk a lábunkra könnyen bemérhetnek a rend 
éber őrei. A fogyasztást akkor tarthatjuk a jósolt értékek körül, ha átvesszük az autó 
által kínált vezetési stílust: a nyugodt, megfontolt autózást.
A várostábla elhagyása után is ez marad a jelszó, a gázpedált tövig nyomva kicsit 
ijesztő az 1,3-as motor hangja (a lovak helyett inkább malacokat vélek felfedezni a 
motorháztető alatt), az autópályára érve 130-as tempónál pedig már a fogyasztás 
is feljebb kúszik átlag két-három literrel – ami megfelel a hagyományos 1300 cm3 
benzinmotor fogyasztásának. 
Amilyen könnyen mozdul az autó, olyannyira rá kell készülni a fékezésre. A 14 colos fék-
tárcsák ellenére a fékhatás a vártál rosszabb; kicsit nehezen állunk meg a kiszemelt pontig. 
A fokozatmentes automataváltó – a hibrid Hondákat csak ezzel lehet megvásárolni – az 
egyik fő erénye a Civicnek, észrevétlenül dolgozik, optimális áttétellel. Gyakorlatilag fel-

edteti vezetés közben a sebességváltás fogalmát, és a hiányát sem 
érezzük. 

Összességében a nap végén jó érzésekkel 
szálltunk ki az autóból, a Hondának si-

került egy szerethető autót terveznie. 
A Civic megtartja az ígéreteket, 

ha nem erőszakolunk rá sportos 
vezetési stílust, és eleget tesz a 

környezetvédelem iránt elköte-
lezett fogyasztó elvárásainak 
is. Az új generációs Civic 
azon kívül, hogy figyelem-
reméltóan elegáns 
megjelenésű – ami 
akaratlanul átragad a 

vezetőjére is – olyan, 
mint a smoothjazz: 

hazafelé az irodából egy 
kiborító nap után méregtelenít, s 

a ház előtt újra kiegyensúlyozott, 
nyugodt emberként szállhatsz ki a 

volán mögül. 
Vitkóczi Éva

ajtók száma  4
 hengerűrtartalom (cm3)  1339

 max. teljesítmény (KW/LE)  95 + 20 / 6000
 max. nyomaték (Nm/ford.)  167 / 2500

 motor  SOHC i-VTEC i-DSI + villanymotor
 max. sebesség (km/h)  185

 gyorsulás (0-100 km/h) (sec.)  12,1
 váltó  CVT Aut.

 hossz/szél./mag. (mm)  4545/1750/1430
 fogyasztás városban (l/100 km)  5,1

 fogyasztás városon kívül (l/100 km)  4,3
 fogyasztás vegyes (l/100 km)  4,6

 CO2 kibocsátás (g/km)  109
 környezetvédelmi osztály  5

GYÁRI ADATOK
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KÖZELEDŐ TÁVOL-KELETI 
LEHETŐSÉGEK

Kínai Szakmai Napot rend-
ezett 2006. szeptember 28-
án a Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat és 
együttműködő partnerei, a 
Komárom-Esztergom Meg-
yei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, valamint a Magyar 
Befektetési és Keresked-
elemfejlesztési Kht. Köz-
ép-Dunántúli Regionális 
Képviselete Tatabányán.  A 
rendezvényen Zhu Zushou a 
Kínai Népköztársaság Rend-
kívüli és Meghatalmazott 
Nagykövete üdvözölte a 
Komárom-Esztergom me-
gyében folyó kínai-magyar 
gazdaságfejlesztési törekvé-
seket, amelyek igazodnak a 
kormányzati szinten is egyre 
élénkebbé váló kapcsolatok-
hoz.
 
A Komárom-Esztergom Megyei Önkor-
mányzat 2002 nyarán lépett testvérme-
gyei kapcsolatba Henan Tartománnyal, 
ezzel is hozzájárulva a Kína és Magyar-
ország között egyre intenzívebbé váló 
diplomáciai, gazdasági kapcsolatok fej-

lődéséhez. 
2 0 0 5 
áprilisában 
a két fél 
ú j a b b 
e g y ü t t -
működés i 
megállapo-
dást írt alá, 
amely a 
2002-ben 
kötött test-
vérmegyei 
e g y ü t t -
m ű k ö d é s 
továbbfej-
l e s z t é s é t 

rögzítette a kereskedelem, a tudomány, 
a mezőgazdasági termékfeldolgozás, az 
oktatás, a kultúra, a turizmus és a kínai 
orvoslás területén. A már elindult folya-
matok erősítése, illetve az új lehetőségek 
kiaknázása érdekében ez év áprilisában 
tízfős delegáció utazott Henan tarto-
mányba, ahol a gazdasági és politikai 
élet szereplőivel folytatott tárgyalások 
során kiderült: szívesen látnák a magyar, 

megyebeli befektetőket. A kapcsolat-
rendszer kialakítását, illetve szorosabbá 
tételét hatékonyan segítette elő az a 
regionális Kínai Szakmai Nap, melyet 
együttműködő partnereivel, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarával, valamint a Magyar 
Befektetési és Kereskedelemfejlesztési 
Kht. Közép-Dunántúli Regionális Kép-
viseletével szervezett a Komárom-Esz-
tergom Megyei Önkormányzat 2006. 
szeptember 28-án, Tatabányán. A 
rendezvény résztvevői a Kínában találha-
tó, magyar vállalkozók által kiaknázható 
kereskedelmi lehetőségekről, a piacra 
jutás, export feltételeiről, a vállalkozókat 
segítő lépésekről, valamint már működő 
kínai kapcsolatokkal rendelkező gazdasá-
gi társaságok révén gyakorlati tapasztala-
tokról is tájékozódhattak.
A konferencia fővédnöke, Zhu Zushou 
a Kínai Népköztársaság Rendkívüli és 
Meghatalmazott Nagykövete üdvözöl-
te a Komárom-Esztergom megyében 
folyó kínai-magyar gazdaságfejlesztési 
törekvéseket, amelyek igazodnak a 
kormányzati szinten is egyre élénkebbé 
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váló kapcsolatokhoz. Magyarország 
Kína legjelentősebb közép-európai 
partnere, az ott működő 5 millió vál-
lalkozás gerincét a multinacionális 
vállalatok képezik, emiatt a magyar 
vállalkozók számára a kis-és középváll-
alkozásban való részvétel jelenthet 
kitörési pontot. Mivel a kínai gazdaság 
jelentős minőségi változáson ment ke-
resztül, s a pozitív folyamatok jelenleg 
is tartanak, egyre nagyobb hangsúlyt 
helyeznek a cégek az alternatív energiák 
hasznosítására, a bányák biztonságos 
működtetésére, a környezetvédelemre, 
a vidékfejlesztésre és a hulladékgazdál-
kodásra. Ezeken a területeken lehetőség 
mutatkozik a magyar szellemi tőke, a kü-
lönböző beruházások és szolgáltatások 
igénybevételére.  
Dr. Parragh László előadásából kide-
rült: a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara több küldöttséggel látogatott 
már a Távol-Keletre, ezeket a kiuta-
zásokat az Európai Unió támogatta. 
A következő delegáció, melyhez még 
számítanak érdeklődő üzletemberek 
részvételére, Szecsuán tartományban 
tájékozódik. 

 Dr. Huszty András, a Miniszterelnöki 
Hivatal kormánybiztosa szerint a kínai-
magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztése 
kapcsán legnagyobb problémaként a 
szükséges ismeretek hiánya és az eltérő 
kulturális közegből eredő különbségek 
megléte emelhető ki. A kormánybiztos 
ugyanakkor nagy lehetőséget lát az 
idegenforgalom fejlesztésében, hiszen a 
most utazó 40 millió kínai turista száma 
az elkövetkező időszakban megkétszere-
ződik, így hamarosan 80 millió utazni és 
új kultúrákat megismerni vágyó turistára 
lehet számítani. 
Az ITD Hungary Kht. üzletfejlesztési 
igazgatója, Spányik Péter előadásában 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar 
áruk célpiacának Kína középső vagy 
nyugati tartományai tekinthetők, mivel 
a rendkívül fejlett keleti, tengerparti te-
rületeket a multinacionális cégek uralják, 
így ezekben a térségekben nehezebb 
a versenyképes feltételeket teljesíteni. 
Spányik Péter a helyi cégekkel közösen 
alkotott a vegyes-vállalati formát tartja a 
működéshez a legideálisabbnak, s a tech-
nológiai transzfer átadásában lát a ma-
gyarok számára jelentős lehetőségeket. 

A találkozón Simon Adrienn, szak-
tolmács-szakfordító a protokoll és az 
etikett területén osztott meg rendkívül 
hasznos ismereteket a közönséggel, se-
gítve őket eligazodni az írott és íratlan 
viselkedési szabályok útvesztőjében, 
melyek megsértése akár egy-egy üzleti 
kapcsolat kialakítását is befolyásolhatja. 
Azoknak, akik a távol-keleti országban 
szeretnének a gazdasági élet szereplőj-
évé válni, nagyfokú rugalmasságról, 
toleranciáról kell tanúbizonyságot tenni, 
nemcsak ismerniük, de tiszteletben is 
kell tartaniuk a helyi szokásokat, s részt 
venniük a helyi eseményekben. A talál-
kozókra rendkívül pontosan illik érkezni, 
üzleti tárgyalás esetén az egyeztetett 
időpont előtt 5-10 perccel korábban. 
Kínában a hierarchikus társadalom miatt 
megengedhetetlen a rangok, titulusok 
eltévesztése. A névjegykártyát mindig 
két kézzel kell átvenni, s ezt követően 
illik megszemlélni, tisztelettel kezelni. A 
tárgyalások során a beszélgetőpartne-
reknek nem illik magánéleti kérdéseket 
szóbahozni, s tilos viccelődni az anyós, 
államvezető, főnök, magánélet, Tajvan, 
Tibet relációkban. Kínában nem várják el 
étkezésnél a pálcika azonnali használatát, 
ugyanakkor kötelező megpróbálni. A 
pálcikával tilos mutogatni, játszadozni, 
beleszúrni az ételbe. Étkezés után az 
asztalon lévő kis tartóba vagy az asztalra 
kell letenni, a tányérban párhuzamosan 
hagyva szerencsétlenséget jelent. S 
mivel a távol-keleti országban rendkívül 
babonásak, az ajándékozás is figyelmes-
séget követel: tilos négy ajándéktárggyal 
érkezni vendégségbe, mert a 4-es szám 
halált jelent. 

A szakmai konferencia részeként három, 
jól gyümölcsöző kínai gazdasági kapcso-
latokat ápoló társaság vezetője számolt 
be gyakorlati tapasztalatairól: Komárom-
Esztergom megyéből Péntek Szilveszter 
a Tatabányai Rugógyártó Kft. ügyvezető 
igazgatója, Veszprém megyéből Tornai 
Tamás a Somló Coop Kft ügyvezető 
igazgatója, Fejér megyéből pedig Győri 
Imre a bicskei székhelyű Magyarmet 
Finomöntöde Bt. cégvezetője. 

TO



Egy úr, aki felveszi a kesztyűt

BESZÉLGETÉS PÉNTEK SZILVESZTERREL, 
A TATABÁNYAI RUGÓGYÁRTÓ KFT. 

IGAZGATÓJÁVAL

– Hogy történt az önállósodás?
– Nyugodtan mondhatjuk, hogy a létünket 
köszönhetjük az akkori miniszternek, Kapolyi Lász-
lónak. A nyolcvanas évek közepe a nagy, állami 
cégek decentralizációjának időszaka volt. A kon-
cepció szerint a Magyar Acélárugyár és tatabányai 
leányvállalata is önállósodott, két független, állami 
cég jött létre. Pályázatunkat ugyan nem támogatta 
a miniszter helyettese, aki a tröszti gondolkodás 

híve volt, de Kapolyi fölülvizsgálta beadványun-
kat, és segítette különválásunkat. A döntés he-
lyességét igazolja, hogy mi azóta is élünk, virág-
zunk, míg az egykori anyavállalat megszűnt, ma már 
nem működik. 1993-ban alakult meg a Tatabá-
nyai Rugógyártó Kft., amely 100%-ban magyar 
kézben van. Vállalatunk átlag 90 fővel dolgozik, 
a műszaki rugók, hajlított idomok, valamint a pré-
selt alkatrészek széles skáláját gyártja, és szállítja 

a gépjármű-, a háztartási-, a műszer-, valamint a 
gépipar különböző területeire.

– Kik a vevőik?
– A gépjárműiparban, amely termékeink mintegy 
60%-át jelenti, elsősorban a Magyar Suzuki 
Rt.-nek szállítunk részben közvetlenül, részben 
pedig beszállítóinak dolgozunk. Gyártmányaink 
megtalálhatók a fékrendszerekben, az ülésekben 
és az ajtózárakban is. A másik negyven százalékot 
a háztartási-, műszer- és gépipari termékek adják, 
vevőink között szerepel a General Electric és a 
Schneider Electric is, hogy csak a legnagyobba-
kat említsem. Gyártókapacitásunk mintegy húsz 
százalékát export útján értékesítjük. Legnagyobb 

felvevőpiacunk Anglia, Dánia és 
Németország.

– Hogy tudnak helytállni a 
köztudottan igényes nemzet-
közi piacon?
– A rugógyártás területén Ma-
gyarország legmeghatározóbb 
cége vagyunk. Ezt világszínvonalú 
csúcstechnológiánknak köszönhet-
jük, ma már csak így lehet talpon 
maradni. Egy-egy berendezés ára 
60-100 millió forint között van. 
A méreg-drága gépeknek, no meg 
minőségbiztosítási politikánknak 
köszönhetően méltó versenytársai 
vagyunk a világon bárkinek. Jó hí-
rünknek köszönhetően már többször 
meg akartak vásárolni bennünket, 
de mi ellenálltunk a csábításnak. 
Úgy vélem, nekünk a magyar ipart 
kell erősítenünk, lehetőség szerint 
hozzá kell járulnunk az emberek 
foglalkoztatásához, egy jómódú kö-

A Regionális Kínai Szakmai Napon előadást hallhattunk Péntek Szil-
vesztertől, a Tatabányai Rugógyártó Kft. tulajdonosától, igazgatójától, 
aki Közép-Európából először vásárolt korszerű gyártóberendezéseket 
Kínából. Beszélgetésünk másik apropója, hogy a vállalat éppen húsz 
esztendeje lett önálló cég. Az 1948-ban alapított rugógyár egészen 
1986-ig a híres Magyar Acélárugyár szárnyai alatt működött.



zéposztály létrehozásához. Gyakorlatilag állandó-
an 85-90 fővel dolgozunk, és az utóbbi tíz évben 
– leszámítva egy stagnáló esztendőt – folyamato-
san 15-20%-kal növekszik a termelésünk. Ebben 
az évben 7-800 milliós bevételre számítunk.

– Mi a sikerek záloga?
– Ez több összetevő eredménye. Először is bátran 
kockáztattunk, éltünk a különböző hitelek adta 
lehetőséggel. Elképzeléseink helyesnek bizonyul-
tak, így ma már kölcsönök nélkül is finanszírozni 
tudjuk beruházásainkat, gépvásárlásainkat. A 
másik az, hogy a multikkal való kapcsolatban 
következetesnek, szigorúnak kell lenni. Soha nem 
engedtük, hogy egy-egy tárgyaláson alárendelt 
pozícióba kerüljünk. A világcégek erőből próbál-
nak alkudozni, ám ha látják, hogy van tartásunk, 
határozottan kiállunk az igazunk mellett, felvesszük 
a kesztyűt, akkor egyenrangú partnerek lehetünk. 
Amikor ennek ellenkezőjét tapasztaltam, nem egy-
szer felálltam a tárgyalóasztaltól, ám utánamjöttek 
az ajtóig, visszatessékeltek, és mindkét fél számára 
kedvező üzletet kötöttünk.

– Hogy szerzik vevőiket, üzleti partnerei-
ket?
-– Nem szükséges piackutatást végeznünk, refe-
renciáink, hírünk miatt maguk a vevők keresnek 
bennünket. Megrendelésre, nem pedig raktárra 
gyártunk, napi kapcsolatban vagyunk partnere-
inkkel. Így nem szükséges gyártmányfejlesztést 
végeznünk, ezt maguk a vevők csinálják, nekünk 
a technológiát kell olyan szintre hoznunk, hogy az 
igényeknek meg bírjunk felelni. Ez évi százmilliós 
beruházást jelent folyamatosan. Ezért alaposan 
körül kell nézni a piacon, hogy hol lehet meg-
felelő minőségű és kedvező árú berendezéseket 
vásárolni.

– Így került képbe a kínai kapcsolat is?
– Pontosan. Egy évvel ezelőtt a megyei kamara 
szervezésében jártam Kínában, majd nem sokkal 
később egy düsseldorfi vásáron találkoztam egyik 
mérnökükkel. A megszokotthoz képest 30-40%-
kal olcsóbban kínáltak tökéletes CNC gépeket, 
így első Kelet-európai vevőjükként nyélbe ütöttük 
az üzletet. Kollégáim gyakorlatilag most csomagol-
ják ki, állítják munkába a leszállított berendezése-
ket. Remélem, lesz folytatása az üzletnek, hiszen 
a kínaiak roppant rugalmasak, alkalmazkodóak. Ha 

éppen nincs az igényünknek megfelelő áru, szinte 
pillanatok alatt felkutatják, megszerzik. Bátran 
ajánlhatom mindenkinek, hogyha gépekre van 
szüksége, nyugodtan forduljon hozzájuk! A mi-
nőség elsőrangú, a tévhittel ellenében nem bóvlit 
kínálnak, az ár pedig nagyon kedvező.

– Ezek szerint pozitívak a tapasztalatai?
– Kína minden elismerést megérdemel, félelmetes 
a fejlődés, ugyanakkor rendkívüli módon ragasz-
kodnak múltjukhoz, hagyományaikhoz. Kevesen 
tudják, hogy például Sanghaj és repülőtere kö-
zött közlekedik a világ leggyorsabb vonata, amely 
430 km/órával halad. A nagyvárosok tiszták 

rendezettek, gombamód nőnek ki a földből a 
felhőkarcolók. A vasútállomásra csak jeggyel lehet 
belépni, így nincsenek csavargók, részegek. A 
váróteremben kényelmes ágyakon lehet pihenni, 
hihetetlen kultúrált körülményeket tapasztaltunk. 
Parkjaik, köztereik olyanok, mint nálunk egy 
szépen gondozott magánkert. Sok az idős ember, 
akik reggeli tornájukat a szabadban végzik, és 
az ehhez a tevékenységhez szükséges eszközök, 
kondicionáló gépek szabadon, őrizetlenül állnak a 
parkokban, senki nem rongálja, vagy lopja el őket. 
Egyszóval van mit tanulnunk a kínaiaktól!

Veér Károly



A törvény felsorolja a jogutódlás-
sal történő megszűnés alapeseteit, 
megkülönböztetve az átalakulás 
körében az egyszerű társasági for-
maváltást, az egyesülést és a szét-
válást is. 
A társasági formaváltással kapcso-
latban fontos megjegyezni, hogy 
a közhasznú társasággá alakulást a 
törvény megengedi, de csak addig 
az időpontig, amíg közhasznú tár-
saság alapítására sor kerülhet. A 
régi törvény korlátozásával ellen-
tétben az egyesülés és a szétválás 
során a jogutód cégformájának 
megválasztásánál nincs többé for-
makényszer.

A jogutód nélküli megszűnés ese-
tére a törvény elődjével szemben 

csak annyit deklarál, hogy ilyenkor 
végelszámolást, vagy felszámolást 
kell lefolytatni. Fantomcég esetén 
történhet meg az, hogy a társaságot 
vagyoni jogviszonyainak rendezése 
nélkül vonják ki a piacról, vagy 
abban az esetben, ha a végelszá-
molás, vagy felszámolás feltételei 
nem állnak fenn.
Újdonsága a törvénynek, hogy 
átfogóan szabályozza az átalakuló 
társaság tartozásaiért fennálló fel-
elősségi viszonyokat: a jogelőd tar-
tozásaiért elsősorban a jogutód kö-
teles helytállni. A tagok csak akkor 
felelnek a jogelőd tartozásáért, ha 
az a jogutódtól nem hajtható be.

Az 1997. évi törvény nem hasz-
nálta az átalakulási terv fogalmát, 

melyet még az 
1988-as törvény 
vezetett be, az új 
törvény azonban 
bizonyos esetek-
re ismét elrendeli 
annak készítését. 
Az átalakulás 
meg tö r t én tének 
Cégköz lönyben 
való megjelenését 
akkor kell kezde-
ményezni, ha a 
jogutód tagjai a 
társasági szerző-
dést aláírták. A 
bejelentést ettől 
az időponttól 

számítva nyolc napon belül kell 
megtenni, ellentétben a korábbi 
törvény rendelkezésével, mely a 
nyolc napos határidőt az átalakulási 
döntéshez kötötte. Az átalakulási 
közlemény tartalmi elemei néhány 
vonatkozásban pontosításra kerül-
tek: a saját tőke és a jegyzett tőke 
összegén túl a vagyonmérleg terve-
zetek mérleg főösszegét is fel kell 
tüntetni, ugyanakkor nem szükséges 
szerepeltetni a társaság valamennyi 
tevékenységi körét, elég ha a főte-
vékenység kitűnik.
Az egyesüléssel kapcsolatban a 
törvény az 1997. évi Gt. rend-
elkezéseit pontosítva és kiegészítve 
meghatározza, hogy az egyesülési 
szerződést az érintett társaságok 
legfőbb szerve fogadja el, és a 
társaságok vezető tisztségviselői 
írják alá. 

A gazdasági társaság szétválásá-
ra vonatkozó szabályok között a 
törvény megerősíti azt a korábban 
kialakult, a gyakorlatban sokat vi-
tatott tételt, hogy a többszemélyes 
társaság szétválásánál sincs akadá-
lya annak, hogy valamely tag akár 
mindegyik jogutódban tulajdonos 
maradjon.
Az átalakulás cégbejegyzése utáni 
feladatok kapcsán az új törvény 
pontosít elődjén: a jogelőd törlésé-
nél a jogutódot, a jogutód társaság 
bejegyzésénél pedig a jogelődöt fel 
kell tüntetni a cégjegyzékben.

Dr. Hidas János
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A GAZDASÁGI TÁRSASÁ-
GOK MEGSZŰNÉSE A 2006. 
ÉVI IV. TÖRVÉNY ALAPJÁN

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény az ed-
diginél pontosabb logikai sorrendben tárgyalja a megszűnési 
okokat. Különbséget tesz a két alapvető megszűnési mód: a 
jogutód nélküli és a jogutódlással történő megszűnés között. 
A jogutód nélküli megszűnési okok nem változtak, azonban a 
felsorolás ésszerűbbé vált.
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ILLETÉKHIVATALOK ORSZÁGOS 
SZAKMAI KONFERENCIÁJA

A Megyei (Fővárosi) Önkormányzatok Il-
letékhivatalainak vezető beosztású tisztség-
viselői minden évben szakmai konferenciát 
tartanak, melyen az illetékjogszabályokkal 
kapcsolatos kérdéseket vitatják meg. 
A konferenciát az idei évben a Komá-
rom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
rendezte meg 2006. szeptember 27-e 
és 29-e között az Északnyugat-magyar-
országi Általános Olimpiai Központ Tatai 
Edzőtáborában. A rendezvény résztvevőit 
dr. Csermák Vilmos, a Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat főjegyzője köszön-
tötte, üdvözölve azt a tényt, hogy a 17. 
szakmai találkozónak Komárom-Esztergom 
megye adhat otthont. Agócs István, a 
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés el-
nöke megnyitóbeszédében arra utalt, hogy 
minden bizonnyal ez az utolsó alkalom, 
amikor ilyen összetételben találkozhatnak 

az illetékhivatali szakemberek, 
hiszen a megyei (fővárosi) illeték-
hivatalok 2007. január 1-jétől az 
APEH Regionális Igazgatóságaihoz 
tartoznak. 
A legnagyobb érdeklődés épp 
a szervezeti átalakítás miatt dr. 
Szikora Jánosnak, az Adó-és 
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 
Az illetékhivatalok beintegrálása az APEH 
regionális igazgatóságaiba című tájékoztató-
ját követte. dr. Szikora János az APEH 
jelenlegi szervezeti felépítését, valamint az 
illetékhivatalok beintegrálása után várható 
változásokat ismertette, melyek több szin-
ten mennek végbe. 
2007. január 1-jétől az alábbi regionális 
igazgatóságok alakulnak meg: Közép-ma-
gyarországi, Észak-magyarországi, Észak-
alföldi, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli, 

Dél-alföldi és Közép-dunántúli Regionális 
Igazgatóság.
Az egyes pénzügyi tárgyú törvények mó-
dosításáról szóló törvény elfogadásától várt 
eredmények című előadásában dr. Katona 
Tamás a Pénzügyminisztérium államtitkára 
az adómérték növelésének és a kiadások 
csökkentésének szükségességét, valamint a 
befizetés hatékonyságának növelését hang-
súlyozta. Mint elmondta, a közigazgatást 
érintő jelentős változások miatt át kell 
térni a regionális struktúrára, azonban a 
feltételek nem teljes mértékig adottak. A 

megyei és települési 
önkormányzatok a 
korábbi struktúra 
szerint működnek 
továbbra is, azon-
ban a dekoncentrált 
szervek átalakulnak. 
A kormány olyan 
közigazgatási rend-
szert kíván létrehoz-
ni, amely megfelel 
a társadalmi elvárá-
soknak, ugyanakkor 
a jelenleginél 
h a t é k o n y a b b a n 
működik. 

-kemöh-

„Az illetékhivatalok beintegrálása az APEH regionális 
igazgatóságaiba” témakör volt az egyik fő kérdése annak 
a konferenciának, melyet a Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat rendezett meg 2006. szeptember 27-e 
és 29-e között az Északnyugat-magyarországi Általános 
Olimpiai Központ Tatai Edzőtáborában. A konferencián 
dr. Katona Tamás a Pénzügyminisztérium államtitkára és 
dr. Szikora János az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 
elnöke is előadást tartott. 
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Cégbirodalom a Somló-hegy tövében

BESZÉLGETÉS TORNAI TAMÁSSAL, A 
SOMLÓ-COOP KFT. TULAJDONOSÁVAL

TÖRTÉNET
„A Virágzó Tsz. Egykor az ország hetedik 
legnagyobb szövetkezete volt. A korábban 
édesapám vezette szövetkezet, a hagyo-
mányos mezőgazdasági tevékenységen túl 
lakatos, fa és varrodai melléküzemágakban 
jelentős ipari tevékenységet is folytatott. 

A rendszerváltáskor a mezőgazdasági és a 
szövetkezeti szektor válságos időket élt át, 
megkezdődött a felbomlása,  szétforgácsoló-
dása. Jómagam akkor az ipari ágazat vezetője 
voltam, és kollégáimmal mi is a bizonytalanból 
a kockázatosra  váltva, az önállósodás mellett 
döntöttünk. A lelkes, fiatal tsz-tagok mellett 
a nyugdíjasok közül is sokan tartottak velem, 
bár kisebbséget alkotva a vagyonmegosztás 
inkább romos épületeket adott örökül. 
Egyiket ezek közül bevittük egy holland 
– osztrák – magyar vegyes-vállalatba. Az 
akkori jogalkotók támogatták, a szövetkezetek 
átalakulását így, a kedvező feltételek miatt jól 
jöttünk ki az ügyletből, hiszen egy rövid ideig 
adómentes volt az átalakuláshoz kapcsolódó 
vagyonátértékelés. Az ipari szövetkezetből 
így 1992. augusztus elsején hoztuk létre 
kft.-nket, amely ma is a Somló cégcsoport 
központja, irányítója.”

ÖRÖMÖK, GONDOK, SIKEREK
„Az alakulás után máris egy kardinális problé-
mával kellett szembenéznünk: az ipari ágazat 
korábbi vevői, a hazai nagyvállalatok sorban 
mondták fel a szerződéseiket,  alvállalkozó-
ikkal, így velünk is. Bedugult az itthoni piac, 
ezért önállóan kellett körülnéznünk külföldön. 

Nehezítette a dol-
gunkat, hogy a külke-
reskedelem akkoriban 
állami monopóliumnak 
számított. Szerencsére 
a „határnyitás”, a 
r e n d s z e r v á l t o z á s 
okozta kedvező lég-
kör segítségünkre volt. 
Elsősorban német 
barátaink fogadták tárt 
karokkal akkoriban a 

Magyarországról érkező vállalkozásokat. Fej-
lődni, bővülni, növekedni kezdtünk. Később 
az egyes tevékenységekre gazdasági társaságo-
kat hoztunk létre, hogy megteremtsük a vezetői 

érdekeltséget, ügyelve 
arra, hogy mindenhol 
megőrizzük a meghatá-
rozó tulajdonrészünket. 
A cégcsoport fejlő-
désének másik forrása 
új cégek alapítása és 
felvásárlása volt. 
Az igazsághoz tartozik, 
hogy ez a gyarapodás 
nem volt töretlen 
sikertörténet. 2005. 

Tizenöt éve, 1991. január elsején, a Devecseri Virágzó Tsz. Rom-
jain alakult alig ötven fővel a Somló Coop Ipari Szövetkezet, 
Tornai Tamás vezetésével. A cég, és a hozzá kapcsolódó tucat-
nyi vállalkozás mára a térség legnagyobb munkáltatója. Tornai 
úrral a Regionális Kínai Szakmai Napon találkoztunk, majd fel-
kerestük Devecseren, a cégbirodalom központjában.

ADMIRER KFT.
Varrodánkból alakult cég, ahol a kötött-hurkolt 
kelmékből alsónemű, háló- és bébiruha készül. 
A kínai bumm után a gyártás nagy részét kis-
zerveztük Ukrajnába, Kárpát-aljára ahol jelenleg 
két vállalkozást működtetünk.. Szerencsénk volt, 
hogy ezt a folyamatot már 2000-ben elkezdtük, 
így többé-kevésbé át tudtuk vészelni a nehéz 
időszakot. Magyarországon hetvenen, Ukrajná-
ban kétszázan dolgoznak a heti 550 ezer termék 
helyett ma már csupán ötödének előállításán, 
hetente így átlagban egy-két kamionnyi áru kerül 
tőlünk a piacra.

SOMLÓ-FA KFT.
A fűrészüzem utódja, amely a legkorsze-
rűbb, Franciaországban vásárolt gépsorok 
segítségével bútoripari célra frízeket, illetve 
padlóburkoló elemeket állít elő. A cégnek 
jelentős az export tevékenysége, de bérvá-
gást is végzünk. Specialitásunk, hogy alap-
anyagként akácot használunk, a korlát csak 
az, hogy mára ez a fafajta is fogyóban van. 
A Somló-Fa Kft. jelenleg mintegy harminc 
főt foglalkoztat.

SOMLÓ-ZSÁK KFT.
A flexibilis konténerek az úgynevezett big-bag-ek gyártásával, foglalkozó Somló-Zsák Kft. Magyar-
ország nem csak első, de legnagyobb bigbag-előállítója, a hazai értékesítés 90%-át ez a cég adja. 
Kft-nk ma az ország vertikálisan leginkább integrált bigbag-gyártója. Köztes termékeink a, a hevederek 
és a különféle porzáró szalagok. A bigbaget olcsó és felhasználóbarát megoldásként jellemezhetjük a 
különféle ömlesztett termékek szállítására, tárolására és kezelésére. A cég 50-50%-ban holland és 
magyar tulajdonú vállalkozás, itthon jelenleg mintegy negyven főt foglalkoztat. Ukrajnában is létreho-
zott leányvállalatánál 140-en dolgoznak. Napi kapacitásunk kb. 2500 tonna befogadóképességű 
zsák előállítása.

DEVECSERI AGROKÉMIAI KFT.
Elődjét a volt ajkai járás mezőgazdasági nagyüzemei hozták létre, elsősorban a saját műtrágyaellátásuk 
biztosítására. A cégben lévő tulajdonrészt részben örököltük. A kft. 1995-től a műtrágya mellett 
növényvédő szerekkel, vetőmagokkal, üzemanyaggal és gépek, gépalkatrészek kereskedelmével is 
foglalkozik A termelők igényeihez igazodva egyre nagyobb arányban veszünk részt a növénytermelés 
finanszírozásában, valamint a terménykereskedelemben. Jók a logisztikai lehetőségeink (iparvágány, 
közúti csomópont), ezek lehetővé tették egy új, 15 ezer tonna befogadóképességű terménytároló épí-
tését, így összesen már 27.000 tonnányit tudunk raktározni. A vállakozás korrekt piaci magatartásának 
tudható be, a dinamikus növekedés, a partnerek számának gyarapodása. 
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január 1-jén például megszűntek a kínai tex-
tiltermékek behozatalára vonatkozó kvóták. 
Felkészületlenek voltunk. Rosszul mértük fel a 
várható hatásokat. Már tudjuk, átmenet nél-
kül, azonnal taroltak a távol-keletiek a textil- és 
más könnyűipari termékek területén. Nagyon 
ügyesnek kellett lennünk, hogy ruházati váll-
alkozásunk fennmaradjon. 
Persze rossz döntéseket is hoztunk olykor, ilyen 
volt egy törökországi kalandunk. Egy ottani 
üzletemberrel közös vállalkozást hoztunk létre 
flexibilis, polipropilén konténereink – azaz a 
bigbag-nek nevezett hatalmas tároló zsákok 
– gyártási kapacitásának bővítésére. Hiába volt 
azonban „szemünk a pályán”, a ravasz törökök 
egyszerűen kilopták alólunk a céget, ahol csőd-
helyzet állt elő. Így csak jelentős ráfizetéssel 
tudtunk megszabadulni e vállalkozástól.”

A KÍNAI KAPCSOLAT
„Azt mondják, a kígyót a nyakánál fogva kell 
elkapni, így a kínai, könnyűipari dömping lát-
tán vettünk egy mély levegőt, és megnéztük, 
hogyan tudnánk az ottani lehetőségeket a 

magunk javára fordítani. Látogatásaink során 
kiderült, komoly tartalékok vannak ezen 
a területen, hiszen a kínaiak – részben a 
szinte mindenre kiterjedő állami befolyás, sza-
bályozás hatására – rengeteget fejlesztenek, 
nagyon korszerű üzemeik is vannak, tehát ké-
pesek jó minőségű termékek előállítására is.
Így aztán vásárolunk tőlük. A textil területén a 
nagyobb hozzáadott értéket képviselő ruházati 

cikkeket, acélszerkezet gyártáshoz segédanya-
gokat, vágó- és csiszolókorongokat részben sa-
ját felhasználásra, részben pedig értékesítésre.
Bigbag szükségletünk mintegy 10%-át is innen 
szerezzük be, bár többszöri látogatás kellett 
hozzá, hogy az elsőre alkalmatlan termékekből 
a gyártási rend, technológia átadásával megfe-
lelő minőségűek legyenek.

Megtaláltuk tehát az együttműködés lehetősé-
gét, sok mindent jól, és jó áron lehet besze-
rezni Kínában. Ugyanakkor nélkülözhetetlen a 
velük való üzleti kapcsolatban a partnerség. De 
követjük a közmondást: a bizalom szép dolog, 
az ellenőrzés fontos. Homályos ígéreteknek 
soha ne higgyünk, hiszen ha valaki többet ígér 
egy termékért, akkor azonnal eladják neki, mi 
meg hoppon maradunk. Kell egy helyi partner, 
aki a kinyújtott kezünk, információs bázisunk. 
Gyakorlatilag mi az előre kifizetett, vagy hi-

tellevéllel biztosított árút addig nem is látjuk, 
amíg EU-s kikötőbe nem érkezik! Így az ottani 
kapcsolatunkban kell bíznunk, aki helyettünk is 
ellenőriz, rajta tartja a szemét a folyamatokon. 
Ezt mindenképpen tartsa szem előtt, aki a 
kínaiaktól bármit is vásárolni kíván!”

Veér Károly

DGA KFT.
A lakatosüzemből 2003-ban alakult Devecseri Gépgyártó és Automatizálási Kft.-ben egyedi gépek tervezését és fejlesztését, gyártását vé-
gezzük. Foglalkozunk lemezek, profilok, idomacélok és segédanyagok forgalmazásával, ipari elektronikai, méréstechnológiai és automatizálási 
termékek előállításával, ipari szoftverek fejlesztésével. A kereslet gyors növekedése a gyártóeszközök dinamikus fejlesztését igényelte. Ebben 
szerencsénk volt, hiszen a ’90-es évek elején nagyon kedvező feltételek között jutottunk korszerű berendezésekhez. Számos nagy cégnél álltak 
ilyen eszközök, ám nem tudtak velük mit kezdeni! A társvállalat Big-Bag gyártás növeléséhez e társaság által fejlesztett és gyártott termelő-
eszközöket Magyarországon kívül használják Kanadában, az USA-ban, Mexikóban, Indiában, Törökországban és Ukrajnában is. Elsők között 
rendelkeztünk  a német SLV minősítésével dinamikusan terhelhető, hegesztett szerkezetek előállítására. Tőkeemeléssel 2004-ben többségi tu-
lajdont szereztünk a nemesgulácsi Gulács-Fém Kft-ben, amely később beolvadt a DGA-ba. A cég így ma mintegy 170 főnek ad munkát.

VICENTER KFT.
Az egykori Virágzó Tsz. Maradék részének mezőgazdasági tevékenységét 1994-ben vá-
sároltuk meg, tehéntartással és növénytermesztéssel foglalkozunk. A hatszázas tehenészet 
a napi négyezer literes átlag után mára 11.000 litert képes adni. A tejet értékesítjük az 
Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft.-nek. 
A mintegy 1700 hektár területen takarmányt (gabonát, kukoricát, repcét, napraforgót) 
termelünk tehenészetünk számára. Ez a vállalkozásunk mintegy 50 embert alkalmaz.

HUNGARO-CHIPS KFT.
A vállalatcsoport legújabb tagja vákuum 
alatt sütött egészséges zöldség- és gyü-
mölcs chipseket (alma, gomba, hagyma, 
répa) állít elő. A technológia saját talál-
mányunk, fejlesztésünk, hiszen a jó mi-
nőségű pálmaolajban berendezéseinkkel 
már alacsony hőmérsékleten, akár 40 
fokon is süthetünk. Így az alapanyagok 
maximálisan megőrzik vitamin és hasznos, 
értékes beltartalmukat. Berendezéseinket 
is mi, azaz a DGA Kft. állította elő.

TORNAI PINCÉSZET

52 hektár termőterületen gazdálkodunk, 
elsősorban a hagyományos somlói fajtákat 
(juhfark, furmint, hárslevelű, tramini) 
termeljük. Új fajtákat is igyekszünk meg-
honosítani, ezek a szürkebarát, a Zeusz és 
a Zenit, valamint a már telepített pinot 
blanc. Bár évi 300.000 palackot állítunk 
elő, eredményeinket mégis nem a mennyi-
ségnek, hanem a nemzetközi versenyeken 
is elismert minőségnek köszönhetjük.
A Montrealtól Londonon Düsseldorfon 
Veronán át Bécsig begyűjtött díjak hitünk 
szerint nem csak pincészetünkben dolgozó 
szakemberek tudását, hanem a Somló 
rendkívüli adottságait is hirdetik.

SOMLÓNET KFT.
Mindössze öt fővel működik informatikai szolgáltató cégünk, amely hálózatépítéssel, 
internet szolgáltatással foglalkozik. Elsődleges célul tűztük ki, hogy a környező falvakban 
élők zámára is elérhetővé tegyük a kedvező árszintű jó minőségű internet elérést. Ebben 
is a Somló-hegy segített. Itt van a központi állomása a ma már Ajka Devecser és Pápa 
térségét is vezeték nélküli, rádiófrekvenciát használó hálózatunknak. E vezeték nélküli 
technológia azonban lehetővé teszi, hogy cégek egymástól negyven kilométerre lévő te-
lephelyeik számítástechnikai eszközeit akár 30 Mb/sec sebességgel, kössük össze, amely 
ipari, biztonsági célokra is kiváló.
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A KKV-K TŐKEELLÁTOTTSÁGÁNAK 
ELŐSEGÍTÉSE BEFEKTETÉSI 

TŐKEGARANCIÁVAL 
Hazánkban is jelentős finan-
szírozási nehézségekkel küzd 
a kis- és középvállalatok több-
sége. A finanszírozási vákuum 
elsősorban arra vezethető 
vissza, hogy a kezdeti fejlődési 
szakaszban lévő vállalkozások 
hitelképessége gyenge, a koc-
kázati tőkebefektetők pedig 
tisztán piaci alapon az átlag 
feletti kockázatok miatt csak 
elenyésző mértékben aktívak 
ebben a vállalati körben. A 
tőke keresleti és kínálati olda-
la közötti diszparitás nyugat-
európai példák alapján a tő-
kebefektetésekhez kapcsolódó 
garanciák katalizáló szerepe 
révén mérsékelhető.

CÉL A BEFEKTETÉSEK ÖSZTÖNZÉSE
A hazai kockázati tőkepiac az 1990-es 
évek közepétől kezdve hagyományosan a 
nagy értékű (3-10 millió EUR közötti) 
tranzakciókra összpontosított. Bár az el-
múlt években fokozatosan megjelentek az 
500.000 EUR értékhatártól is befektető 
piaci szereplők és a Magyar Kockázati- és 
Magántőke Egyesület adatai szerint évente 
átlagosan 20 tranzakció jön létre 1 millió 
EUR érték alatt, a professzionális befek-
tetők elvárásaiban megfogalmazott köve-
telményrendszert (bizonyított teljesítmény, 
több éves gazdálkodási múlt) a KKV-k 
jelentős hányada nem tudja teljesíteni. 
A Start Tőkegarancia Zrt. a professzionális 
intézményi és magánbefektetések élénkíté-
sének, illetve a KKV-kba befektető kocká-
zati tőkealapok létrehozása ösztönzésének 
céljával kezdte meg működését. A társaság 
51%-ban a Magyar Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány és 49%-ban a Corvinus Nem-
zetközi Befektetési Zrt. tulajdonában áll, és 
50 millió Ft jegyzett tőkével alakult. 

A START Zrt. számára az általa kibocsá-
tott garanciák pénzügyi forrását az MVA 
kezelésében álló 6 milliárd Ft értékű 
START Garancia Alap jelenti, amely az 
MVA-val kötött 15 éves megállapodás 

alapján kizárólag a társaság által kibocsátott 
garanciák fedezeteként szolgál, azaz a lehí-
vott garanciák kifizetése ebből a garancia- 
alapból fog történni. 
A hazai statisztikák szerint Magyarországon 
562.000 mikrovállalkozás, 24000 kis-
vállalkozás és 5000 középvállalkozás, azaz 
a KKV szektorban összesen 591000 váll-
alkozás működik. A START Zrt. ezeknek a 
vállalkozásoknak, különösen az együttesen 
29000 vállalkozást jelentő kis- és köz-
épvállalati kör tőkefinanszírozásának előse-
gítését tekinti feladatának.

KÉT TERMÉK A PIACON
A Start Zrt. két termékkel kezdi meg 
tevékenységét. Az egyedi befektetési 
tőkegaranciát befektetési tapasztalattal 
rendelkező, magán- és intézményi pénz-
ügyi befektetők vehetik igénybe, melynek 
alapján a Start Zrt. a befektetett tőke 50-
80%-áig nyújt legalább 5 és legfeljebb 
100 millió Ft értékű garanciát. Az egyedi 
tőkegarancia díja a garantált befektetés évi 
1-4%-a. A garanciadíj konkrét mértéke a 
befektetőnek, a befektetést fogadó KKV-
nak és a tőkebevonás céljának egyedi 
minősítése alapján kerül meghatározásra. 
Az egyedi tőkegarancia mögötti biztosí-
tékot a befektető KKV-ban szerzett teljes 
üzletrésze képviseli. Egyedi tőkegarancia 

legfeljebb öt évre nyújtható és kizárólag 
készpénzben, tőkeemelés formájában meg-
valósított befektetéshez.
A Start második terméke a portfolió tő-
kegarancia, mely új alapítású magyarországi 
kockázati tőkealap tőkeveszteségének ma-
ximum 50%-os mértékéig nyújt fedezetet 
500 millió Ft-tól 1 milliárd Ft-ig. A 
legalább 7 és legfeljebb 12 éves garancia 
díja évi 1-4%, az alapkezelő és a befek-
tetési politika, valamint az alap működési 
szabályzatának minősítése függvényében. 
A termék igénybevételére kizárólag olyan 
kockázati tőkealap jogosult, mely tőkéjének 
legalább 60%-át magyarországi KKV-kba 
fekteti be tőkeemelés formájában.
Mindkét termék esetében a Start Zrt. 
hozamrészesedést köt ki, azaz, ha az általa 
garantált befektetés vagy alap hozamot 
realizál, annak szerződésben meghatározott 
része az MVA kezelésében lévő garancia- 
alapot illeti meg. A társaság ezzel a garan-
ciaalap értékének növelését kívánja elérni, 
amely a most induló 15 éves tőkegarancia 
program lezárása után is a KKV-k fejleszté-
sét fogja szolgálni.

“
Meggyőződésem, hogy a Start Zrt. a 

magyar pénz- és tőkepiacon egyedülálló 
termékeivel meghatározó és katalizáló 
szerepet fog betölteni a KKV-k tőkefi-
nanszírozásának elősegítésében. A Start 
csapata számára páratlan szakmai kihívás a 
cég és termékeinek piaci bevezetése. Külön 
köszönet illeti a Start és a tőkegarancia 
program létrehozásában résztvevő Gazda-
sági és Közlekedési Minisztérium, a Német 
Szövetségi Köztársaság Gazdasági és Tech-
nológiai Minisztériuma, valamint a Magyar 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a 
Magyar Fejlesztési Bank, valamint a Cor-
vinus Zrt. vezetését.” - nyilatkozta Zoltán 
Csaba, a Start Zrt. vezérigazgatója.

www.tozsdeforum.hu
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ÖNGONDOSKODÁS ALAPÍTVÁNY A 
PÉNZÜGYI KULTÚRA TERJESZTÉSÉÉRT

Az Öngondoskodás Alapítványt 
2003-ban a Budapesti Értéktőzs-
de alapította. Célkitűzése, hogy 
hosszú távon megváltoztassa a 
magyar lakosság pénzügyi- és 
megtakarítási kultúráját. Ehhez 
fontosnak tartják, hogy termé-
szetessé és elfogadottá váljon 
az öngondoskodás eszméje. Azt 
akarják elérni, hogy mindenki 
felismerje: felelősséggel tartozik 
jövőjének pénzügyi biztonságáért, 
személyes anyagi boldogulásáért. 

AZ ALAPÍTVÁNYRÓL
Az alapítvány kuratóriumában és felügyelő 
bizottságában a pénz- és tőkepiacok minden 
szektora képviselteti magát. A kuratórium 
elnöke: Gecser Ottó (Winterthur Hungary 
vezérigazgató-helyettes). Tagjai: Borza Gábor 
(ING Pénzszolgáltató Rt. ügyvezető igazgató), 
Cselovszki Róbert (Erste Bank Befektetési Zrt. 
elnök-vezérigazgató), Holtzer Péter (OTP 
Alapkezelő Rt. vezérigazgató), dr. Mohai 
György (Budapesti Értéktőzsde Zrt. megbízott 
vezérigazgató), Madlena Tamás (KELER Rt. 
marketing és ügyfélkapcsolati igazgató), Straub 
Elek (Magyar Telekom Nyrt. elnök-vezérigaz-
gató). Szalay-Berzeviczy Attila (HVB Bank 
Hungary Zrt. igazgató), Molnár József (MOL 
Rt. pénzügyi igazgató). 
A felügyelő-bizottság elnöke Baranyai Dávid 
(HVB Bank Hungary Zrt. igazgató), tagjai dr. 
Forrai Mihály (Kapolyi Ügyvédi Iroda ügyvéd), 
Katona Zsolt (ING Bank (Magyarország) Rt. 
igazgató). Az alapítvány titkára Tóth Attila 
(Budapesti Értéktőzsde Zrt. igazgató).

FELMÉRÉS MEGTAKARÍTÁSI 
SZOKÁSAINKRÓL

Az alapítvány országos felmérést végzett annak 
érdekében, hogy megvizsgálja a magyar lakosság 
megtakarítási és befektetési hajlandóságát, 
gazdasági ismereteit. A kutatás eredménye 
szerint a helyzet továbbra sem változott: keveset 
foglalkozunk a pénzünkkel, minimális a megtaka-

rítási hajlandóságunk, és úgy tűnik, a befektetési 
kultúránk sem javult számottevően. A javuló 
gazdasági mutatók és életszínvonal ellenére a 
magyarok továbbra is elégedetlenek gazdasági 
helyzetükkel és úgy tűnik, rövid távon nem is 
várnak ezen a téren javulást. A megkérdezettek 
többsége az elkövetkező 1-2 évben inkább a 
gazdasági helyzet és az életszínvonal romlására 
számít, és csak 5-10 év távlatában kezd el bízni 
a gazdasági előrelépésben.
A gazdaság hírei szinte pontosan annyira érde-
kelnek bennünket, mint a közéleti információk: 
az általános gazdasági kérdések megismerése 
iránt nyitottak vagyunk, a pénzügyek, árfolya-
mok iránt viszont csak kevesen érdeklődnek. A 
megértést csak nehezíti, hogy sokszor az alapfo-
galmakkal sem vagyunk tisztában. Jó példa erre, 
hogy csak a megkérdezettek 70%-a volt teljesen 
tisztában az infláció jelentésével. A részvények 
működésének elméletét a válaszolók fele tudta, a 
reálhozam szó jelentése pedig mindössze minden 
ötödik számára volt teljesen tiszta.

NEM ÉLÜNK 
A BEFEKTETÉSI FORMÁKKAL

A kutatás megmutatta, hogy nincs egyetlen 
olyan megtakarítás-, befektetés jellegű pénz-
piaci konstrukció, amelyik teljesen közismert 
lenne a magyar lakosság körében. Ennek ellenére 
azonban a megkérdezettek viszonylag tájéko-
zottnak bizonyultak a megtakarítási, befektetési 
konstrukciókkal kapcsolatban: a részvényeket a 
megkérdezettek 47%-a vélte teljesen ismerni, 
az állampapírokat 44%-uk, a befektetési ala-
pokat pedig 27%-uk.
A felnőtt magyarok 34%-a semeddig sem 
tudna megélni a jelenlegi meg-
takarításaiból, további 16 
százalékuk pedig csak egyetlen 
hónapot tudna kihúzni. Néhány 
hónapnyi tartaléka a megkérde-
zettek 27 %-ának van, félévnyi 
pedig a tizedüknek. Több évig 
mindössze a magyarok 3%-a 
élne meg a megtakarításaiból, 
élete végéig pedig csak 1%-uk. 
A magyar megtakarítási kultúra 

nemcsak a nyugat-európai hanem a közép-eu-
rópai országokéhoz képest is alulfejlett. Egyedül 
nálunk jellemző, hogy a lakosság jó része (a 
háztartások 35%-a) egyáltalán nem tesz félre 
semennyi pénzt. A maradék családokban pedig 
meglehetősen elavult a megtakarítások szerkeze-
te: a megfelelő hozamot, értékmegőrzést vagy 
értéknövelést biztosító lehetőségek helyett a 
többség még mindig folyószámlán vagy otthon, 
a párnacihában tartja a pénzét.

DIGITÁLIS TANANYAG 
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

A Budapesti Értéktőzsde és az Öngondosko-
dás Alapítvány a 2006/2007-es tanévben 
15 millió forintos keretösszeggel támogatja a 
pénz- és tőkepiaci ismeretek oktatását a kö-
zépiskolákban. A pályázattal elnyerhető összeg 
iskolánként 500 ezer forint volt, amelyet tanórai 
vagy tanórán kívüli foglalkozások szervezésére 
lehetett felhasználni. Ehhez a kezdeményezéshez 
csatlakozott a Gazdasági Minisztérium, további 
15 millió forint felajánlásával, így a támogatható 
iskolák köre 60-ra bővült.
A kiírt pályázat célja, hogy az elkészült elektro-
nikus tananyagot minél több helyen kipróbálják 
a diákok és a tanárok, valamint, hogy a pénz-
ügyi alapismeretek oktatása még az elkövetkező 
években bekerüljön a diákok által választható 
tantárgyak sorába.
A tőzsde és az alapítvány közösen dolgozta ki 
azt a 13-16 éveseknek szóló, pénz- és tőke-
piaci ismeretek tematikájú digitális tananyagot, 
amely az Oktatási Minisztérium támogatásával 
elérhető a Sulineten.

Öngondoskodás Alapítvány



25 ÉVE AZ ÉLVONALBAN
A Regionális Kínai Szakmai Nap Fejér megyei előadója 
a Magyarmet Finomöntöde ügyvezető igazgatója, Győri 
Imre volt. Arról kérdeztük, mit történt a megalakulás óta, 
mi a véleménye a kínai kapcsolatról, és milyen szerepet 
tölt be a távol-kelet a 25 éve működő öntöde életében.

– A Magyarmet pályafutása 1981-ben 
kezdődött, ekkor alapította budapesti MMG 
Automatika Művek Bicskén. 
Svéd technológiával kezdtünk el dolgozni, akkori 
feladatunk az anyavállalat igényeinek kielégítése 
volt nagy pontosságú precíziós öntvényekkel, a 
kihasználatlan kapacitást pedig elsősorban tőkés 
exportra kellett kiadni. Így szinte az első évtől 
kezdve szoros kapcsolatba kerültünk a nyugati 
országokkal – Németországgal, Angliával, Svéd-
országgal – amely lehetőséget adott arra, hogy 
lépést tartsunk a világ precíziós öntészetének 
fejlődésével. 
– 1993-ban minket is elért a privatizáció, az 
öntödénket egy német szakmai befektető cég, 
a Schmidt und Clemens vásárolta meg, nekik 
ekkor még két öntödéjük működött. Az egyiket a 
vásárláskor azonnal bezárta, a másikat, amely Né-
metország egyik legnagyobb precíziós öntödéje 
volt, 1997-98-ban. Önálló leányvállalatként 
1993-ban kezdtünk dolgozni, és az indulással 
együtt megkaptuk a bezárt öntöde teljes gyárt-
mánycsaládját, majd négy-öt évre rá a másik 
öntöde gyártmányainak nagy részét. A kihívás 
nagy volt, hiszen mi addig max. 3-4 kg-os önt-
vényeket gyártottunk, ezután pedig már  20-30 

kg-osakat is kellett –  természetesen a folyamatos 
gyártás mellett. Egyszerre ment a sorozatgyártás, 
a fejlesztés és a nullszériagyártás is, kemény másfél 
év volt. Mérnökeink rugalmasságágának és kre-
ativitásának köszönhetően azonban megoldottuk 
a feladatot, és ezzel elég nagy piaci szegmens 
került hozzánk.
– Tíz év után a tulajdonos számunkra kedve-
zőtlen döntésre szánta magát; megszüntette 
mindazon üzletágait, amelyek nem a centrifugál 
öntéshez tartoznak, és a törzsgyárból elküldött 
100 embert. Ekkor egyszeri, nagy összegű 
bevételre volt szüksége a kiadások fedezésére, 
amelyet egy leányvállalatuk eladásával tudtak 
finanszírozni. A választás ránk esett, hiszen mi 
működtünk a legeredményesebben. Ennek kö-
szönhető az is, hogy megkaptuk a lehetőséget 
a cég kivásárlására. Így 2003. október 31-én 
kivásároltam a céget, azzal a feltétellel, hogy 
továbbra is a Schmidt und Clemens képvisel 
Németországban – így nem sérült a vevői ér-
dekeltségi kör, és a mai napig eredményesen 
működünk együtt. 

– A kínai kapcsolatok a 2002-es amerikai acél-
embargónak köszönhetően alakultak ki. Ekkor, 

az embargó hatására mindenki a 
lehető legolcsóbb beszállítókat 
kereste, hogy alacsonyan 
tudja tartani az árakat. Kína 
az elmúlt tíz évben nagy 
fejlődésen ment át a 
precíziós öntést tekintve, 
és két-három éve a 
nemzetközi szakmai vá-
sárokon már közel 50 

(!) kiállítójuk volt. (Ez 
a szám előtte 2-3 volt.) 

Térnyerésük köszönhető 
annak is, hogy nem tudunk 

velük versenyezni az előállí-
tási és bérköltségeket tekintve. 

– Az 
egyetlen 
módja a túlé-
lésnek, ha előttünk 
járunk a fejlesztésben. A 
másik oldalról pedig folyamatos, 
nagy számú, egyszerű öntvények gyártásánál 
velük együtt, a kínai termékeket beszállítva 
tudunk Európában versenyképesek maradni. A 
Kínából importált termékeket felülvizsgálat, illetve 
a vevő igényeit kiszolgáló további megmunkálás 
után értékesítjük partnereink részére, amely 8-
10%-os volument jelent a cég életében. 

– A termelés egészének 86%-át exportáljuk 
a Nyugat-európai országokba, Dél-Amerikába 
illetve a Távol-keletre, mindössze 14% marad 
az országban. A trendeket nézve csökken a 
részesedés a gépgyártásban, nő viszont az 
élelmiszeripari gépgyártásban, petrolkémiában és 
a biotechnológiában. Új területeknek számít az 
építőipar és az emberi protézisek gyártása, amely 
egyedileg vizsgált, kiváló minőségű termékek 
előállítását jelenti. 
– Most induló, 100 millió forintos beruházásunk 
környezetvédelmi irányú – GKM által kiírt pá-
lyázatot nyertünk, amely segítségével egy neves 
angol fejlesztési intézettől vásárolt technológiának 
köszönhetően az öntőforma készítésénél vizes 
bázisú kötőanyagot használhatunk, a korábbi 
alkoholbázisú helyett, így csökkenteni tudjuk a 
káros alkoholkibocsátás mértékét.
– Tovább növeli a stabilitást cégünk életében, 
hogy az ettől az évtől a General Electric be-
szállítói körébe tartozunk, vagyis a GE bármely 
cége vásárolhat a Magyarmettől. 1993-ban 
66 fővel kezdtünk dolgozni, ma 120 embernek 
ad munkát a cég. A 66 ember néhány kivétel-
ével ma is a Magyarmetnél dolgozik. Ez a stabil 
létszám az, amire építhetünk, ami biztosítani 
tudja a folyamatos, jó minőségű gyártást, az 
elégedett vevőkört. 
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Különféle gazdasági tanul-
mányok alapján jól látható, 
hogy a magyarországi meg-
takarítások jelentős részét a 
háztartások banki lekötések 
formájában helyezik el. Azzal 
már kevésbé törődnek, hogy 
vajon az így megszerezhető 
többlet, a kamat, valójában 
elegendő-e ahhoz, hogy a 
megtakarításuk reálértéke is 
növekedjék, hiszen az infláció 
minden esetben hatással van 
pénzügyi tartalékainkra.

Jellemző továbbá az is, hogy hosszabb 
távú célokra gondolva az elmúlt 10-15 
esztendőben a háztartások igen jelentős 
része különféle megtakarításokkal kombinált 
biztosításokban helyezte el a pénzét. Ezen 
biztosítások legtöbbje azonban elsősorban 
valóban biztosítás. A befizetett havi díjak 
meghatározó része biztosítási védelemre 
fordítódik a fennmaradó úgynevezett”-
befektetési” rész pedig kötvényekbe kerül. 
Fontos megjegyeznünk, hogy ezek a meg-
takarítások akkoriban a legkorszerűbbnek 
számítottak, mára azonban idejét múltak.

MI TEHÁT A JÓ MEGOLDÁS?
Azt szokták mondani, hogy nincs új a nap 
alatt? Vagy mégis? A hosszú és középtávú 
befektetések piacán ma már hozzáférhetőek 
az ún. „unit linked”, azaz befektetési egy-
ségekhez kapcsolt megtakarítások. Első 
pillantásra ezek is biztosítások, ebben az 
esetben azonban a „formaruha” nem el-
sősorban biztosítási kockázatvállalás miatt 
kell, hanem a biztosítás nyújtotta előnyök 
kiaknázása érdekében. A biztosítások 
viszontbiztosításoknak köszönhetően a 
csődveszély ellen védve vannak, az adó-
törvények pedig – lévén hosszú távú 
megtakarításokról van szó – jelentős 
adókedvezményeket biztosítanak az ilyen 
formában elhelyezett összegekre. Ráadásul 
az sem elhanyagolható előny, hogy a biz-
tosításokban elhelyezett összegek örökö-

södési illetékmentességet élveznek, tehát, 
ha baj történne velünk, az itt elhelyezett 
befektetésünk minden fillérjét adómentesen 
veheti át örökösünk. Kár lenne tehát ezeket 
az előnyöket parlagon hagyni.

DE KI AKAR ITT BIZTOSÍTÁST KÖTNI? 
CÉL A MAGAS HOZAMÚ 

MEGTAKARÍTÁS!
A „unit linked” biztosítások éppen ebben 
kitűnőek, hiszen annak biztosítástartalmát 
mi magunk határozhatjuk meg. Értelem-
szerűen – amennyiben létrejöttének oka 
elsősorban a hosszú távú tőkebefektetés 
–, a biztosítási kockázati díjat minimalizálni 
lehet. Ez tehát egy olyan biztosítás, ami 
nem is igazán biztosítás. Rendszerint egy 
egyösszegű (néhány százezer forintos) 
haláleseti biztosítást rejthet csupán egy-egy 
ilyen konstrukció. A befizetett éves díjakat 
tehát szinte teljes egészében értékpapírok-
ba fekteti a pénzintézet.

Az egyes konstrukciók közötti különbségek 
valójában abban mutatkoznak meg, hogy 
az éves díjak milyen alapokba kerülhetnek. 
Ezek az alapok lehetnek alacsony, közepes 
vagy magas kockázatúak, s értelemszerűen 
ennek megfelelően a várható hozamok is 
eszerint alakulhatnak majd. A díjakból 
a biztosítók az ügyféllel egyeztetve be-
fektetési egységeket vásárolnak – innét a 
befektetési egységekhez kapcsolt elnevezés 
– különféle befektetési alapokból ezzel 
egyfajta portfoliót képezve, s a kockázatot 
ezzel is csökkentve az ügyfél részére. A 
befektetés hozamát a befektetési egységek 
árfolyamának emelkedése és bármilyen 
furcsa csökkenése is pozitívan befolyásolja. 
A hosszú távú tőkebefektetéseknél ugyanis 

– különösen a nagyobb hozammal kecseg-
tető részvényeket tartalmazó befektetési 
alapok esetében – elkerülhetetlen a magas 
árfolyam-ingadozás, így az is elkerülhetet-
len, hogy az évek során hol magas, hol 
pedig alacsony áron vásároljon az ügyfél 
befektetési egységeket. Ha viszont ala-
csony áron vásárol, akkor többet kap, s 
a nagyobb számú befektetési egység – ha 
kivárja, hogy annak árfolyama növekedjék 
– természetesen magasabb hozamot is 
képes generálni.
Azoknak, akik kamatban gondolkodnak, 
talán kicsit furcsa az efféle gondolkodás, de 
itt az ideje hozzászokni az újszerű gondol-
kodáshoz a megtakarítások terén.

DE MENNYIRE BIZTONSÁGOS 
MEGTAKARÍTÁS BEFEKTETÉSI 

ALAPOKBAN ELHELYEZNI 
A PÉNZÜNKET?

Itt bizony garanciák nincsenek a hozamokra, 
viszont a világ különböző gazdaságai mű-
ködnek, természetüknél fogja növekedésre 
törekszenek. Az ilyen típusú befektetések 
biztonságát elsősorban az időtáv adja. 
Nem feledhetjük, hogy hosszú és középtá-
vú megtakarításokról van szó! A biztonság 
csakis ilyen távokon garantálható. De miért 
lenne ez baj? Nincsenek talán öt-, tíz-, 
tizenöt-, húszéves céljaink? Gondoljunk 
csak bele – lakás, gyerekek (oktatás, 
házasság, lakás), nyugdíj – számos olyan 
megoldandó feladat vár ránk, amelyről, 
ha időben gondoskodunk, hihetetlenül kis 
összegekkel, de következetes stratégiával 
megnyugtatóan képesek vagyunk gondos-
kodni. A takarékossági világnap kitűnő 
apropó ahhoz, hogy felhívja a figyelmünket 
ezekre a célokra. Reméljük, írásunkkal kicsit 
mi is segíteni tudtunk abban, hogy a cé-
lokhoz Önök, Kedves Olvasóink a legjobb 
eszközöket választhassák.
A unit linked típusú közép- és hosszú távú 
tőke megtakarításokról további információt 
kérhet a 30/650-5234-es telefonszá-
mon!

Takarékossági Világnap 2006

ÚJSZERŰ MEGTAKARÍTÁSI FORMÁK
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DUNA-MENTI RÉGIÓK ÉS VÁROSOK 
KONFERENCIÁJA

 A németországi Baden-
Württemberg Régió kezde-
ményezésére, a régió brüsz-
szeli székházában rend-
ezték meg a Duna-menti 
Régiók és Városok Konfe-
renciáját a közelmúltban. 
A rendezvényen a Komá-
rom-Esztergom Megyei Ön-
kormányzat önálló standon 
népszerűsítette a megyét, 
míg Neszmély és Komárom 
a határon átnyúló projekt-
jeit mutatta be.

A közelmúltban rendezték meg a 
Duna-menti Régiók és Városok Kon-
ferenciáját Brüsszelben a németországi 
Baden-Württemberg Régió kezde-
ményezésére, a régió brüsszeli szék-
házában. A rendezvényen Komárom-
Esztergom 
m e g y é t 
a megyei 
ö n k o r -
m á n y z a t , 
Neszmély 
k ö z s é g , 
valamint a 
Komáromi 
M o n o s -
tori Erőd 
H a d -
k u l t ú r a 
Fejlesztési 
Kht. kép-
v i s e l t e . 
Az ön-
ko r mány-
zat önálló 
s t a n do n , 
többnyel-
vű turisz-
tikai kiad-
ványa i va l 
n é p s z e -
r ű s í t e t t e 

Komárom-Esztergom megyét, míg 
Neszmély és Komárom a határon át-
nyúló projektjeit mutatta be a helyi 
nevezetességeik mellett.  
A rangos konferencián részt vett töb-
bek között Günther H. Oettinger, 
Baden-Würtemberg Régió miniszte-
relnöke, Mihail-Razvan Ungureanu, 
Románia külügyminisztere, Magyaror-
szágot Dr. Manherz Károly államtitkár 
képviselte.
A kiállításon túl a résztvevőknek works-
hopok keretében nyílt lehetőségük pro-
jektjeik előadására, a Dunával kapcsola-
tos együttműködések bemutatására. 
Az előadók a Dunára épülő konkrét 
projektek fontosságát, valamint egy 
Duna menti településeket és régiókat 
összefogó szervezet létrehozásának 
szükségességét hangsúlyozták. 
A rendezvény résztvevői érdeklődés-

sel követték a neszmélyi Európa Falu 
programját (Neszmély és a szlovákai 
Búcs község közös kezdeményezése) 
ismertető előadást. A falu létesítés-
ével a térség és Európa vidéki örök-
ségét, a régmúlt és a jelenkor vidéki 
kultúráját kívánják bemutatni és ápolni 
az ötletgazdák. Az Európai Unió tag-
országainak nemzeti épületei mellett 
egy Közösségi Ház, egy szabadtéri 
rendezvényterület, valamint termé-
szetvédelmi tanösvény létrehozása is 
szerepel. 
Komárom-Esztergom megye brüsszeli 
bemutatkozásának sikeréhez hozzáj-
árultak a Hilltop Neszmély és a Szöl-
lősi Pincészet kiváló borai, valamint 
nem kis elismerést váltott ki az az ezer 
szelet rétes, melyet a neszmélyi asszo-
nyok helyben sütöttek meg.

-kemöh-
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MEGÚJULÓBAN 
A HIEMER-FONT-CARAFFA-HÁZ

A Jókai utcáról csak homályos 
gyerekkori emlékeim vannak: az 
udvaron játszó gyerekek, a szüleim 
aggódása, amikor otthonról meg-
szöktem, s aztán a közeli rendőrőrs 
ügyeleteseit szórakoztattam mesé-
immel, míg ők oda nem értek. Lidi 
néni arca már nincs előttem, csak 
dallamos neve cseng a fülemben, 
Mariska néném, s körülötte nyüzs-
gő vidám családja, a szemközti Ze-
neiskolából állandóan áthallatszó 
zene- és énekfoszlányok… Hogy 
a hajdani várfal tövében, a Törö-
kudvar kincseinél, a római ülőfülke 
zugában, a Hiemer-Font-Caraffa-
ház mellett éltem az óvodások 
gondtalan életét, az jóval később 
tudatosodott bennem. 
De mindig is szerettem a belvá-
rost! Ennek az épületnek a sorsát 
– minden városlakóval egyetemben 
– aggódva figyeltem. Az épület-
együttes az évszázadok viharát 
állva sokáig közintézményeknek, 
hivataloknak adott helyet, de 
lakásokat is alakítottak ki benne. 
A vasrácsos ablakokon be-belesve, 
nap mint nap láttuk a pusztulást:  
a hajdan patinás épület aládú-
colt, düledező, szánalmas hellyé 
silányodott, mígnem 1988-ban 
életveszélyessé nyilvánították,  ki-
ürítették. Évek múltak el tényleges 
történések, változások nélkül. 

A járókelők „No, majd megint 
egy új bank nyílik!”, „Jön egy 
multi, aztán kifizeti zsebből!” fel-
kiáltásokkal mentek el mellette. Az 
idegenforgalmi látványosságokkal 
dicsekvő idegenvezetők pirulva 
haladtak tova csoportjaikkal, hisz a 
város megmentett értékei, neveze-
tességei mellett csúnyácska mosto-

hatestvér volt az épülettömb. Az 
időközben fesztivál helyszínné lett 
főtér újjászületett, a már környe-
zetnek is kínossá váló műemléket 
transzparensek takarásával próbál-
ták láthatatlanná tenni. 
Mindenki tehetetlenül szemlélte 
a pusztulást. Sokan attól tartot-
tunk, hogy mire bármilyen pénz-

A város emlékezetében mind-
három névadó család meg-
maradt: a katonaõsökkel bíró 
Caraffáék nemesi címmel is 
rendelkeztek, a Font család 
kereskedelmi tevékenysé-
get  folytatott, az eredetileg 
hentes és mészáros szakmát 
gyakorló harmadik família a 
18. században Hiemer Mihály 
személyében főbírót is adott 
Székesfehérvárnak. 
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összeghez jut a város, a falak 
összeomlanak, az egész épület az 
enyészeté lesz. De a pályázati for-
rások lehetősége végre új perspek-
tívát nyitott az értékmentésben. A 
Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális 
Operatív Programján 600 millió 
forint támogatást sikerült szerezni, 
a Belügyminisztérium Önerő Alap 
9,3 millió forinttal járult hozzá a 
projekthez, a város 6,2 millió ön-
résszel.
Persze, a kivitelezés sem volt 
zökkenőmentes. A nyertes egy 
körbetartozásos ügylet révén tönk-
rement, de így a Fetévszer Kft. 
kaphatta meg a megbízást, s ahogy 
Szauerwein Tivadar igazgató fog-
almazott: fehérváriak építhették a 
fehérváriaknak újjá a műemléket. A 
lokálpatrióta helybeliek nagy öröm-
mel látták, hogy 2005 októberétől 
2006 augusztusáig szemük előtt 
valósult meg a csoda: visszakapták 
egyik kedvelt épületüket. A mun-
kálatokat – Warvasovszky Tihamér 
polgármester ígéretének köszönhe-
tően –  folyamatosan figyelemmel 

kísérhette a helyi 
média, így szinte min-
den munkafolyamatba 
beleláthatott a színes 
tudósítások és képga-
lériák révén a néző, s 
az olvasó. Sőt, az első 
ütem átadásakor cso-
portos látogatásokat 

l e h e t e t t 
tenni az 
é p ü l e t -
ben, ahol EU információs központ 
és pályázati iroda, valamint ön-
kormányzati tárgyalótermek kaptak 
helyet, de kávézó, borozó is mű-
ködik. Látványosság, kirándulási, 

gyönyörködési lehetőség az ide lá-
togatóknak, itt élőknek e hely újra. 
Szűnni nem akaró érdeklődés övezi 
a megmentett Hiemer-házat. 
S a lehetőségek sora még folyta-
tódik. A felújítás II. ütemében a 
Norvég alap a „Barokk örökség, 
virágzó közösség” pályázatot a 
bíráló bizottság dobogós helyre 

sorolta, ami újabb 800 millió fo-
rintot jelenthet pl. a házasságkötő 
terem, ifjúsági klub, civil színtér 
kialakítására. 

Göde Andrea
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AZ ELSŐ VASDIPLOMÁS 
PEDAGÓGUS

Jókuthy Kálmánné Keresztes 
Máriát, Kecskéd első vasdiplo-
más pedagógusát köszöntötte 
Grúber Zoltán polgármester, 
dr. Karácsonyiné Handl Má-
ria, a helyi általános iskola 
igazgatója, valamint egykori 
kollégája, Juhász Józsefné. A 
vasdiplomás pedagógus 1922-
ben született, szülei 1918-tól 
szolgálták a falu működését. 
Édesapja helyben és a kör-
nyező falvakban volt jegyző, 
édesanyja 1919-1945-ig a falu 
postamestere.

TANULÁS – KIVÁLÓ EREDMÉNNYEL
A mozgásában korlátozott, ugyanakkor még 
ma is szellemileg friss és agilis tanítónő élete 
alakulásáról így vall: „Fényes évek – Harc a 
megmaradásért – Visszatérés a múltba.”
Akkor volt boldog fiatal, amikor szülei na-
gyon sok munka mellett mégiscsak taníttatni 
tudták leányukat. Olyan iskolákban, mint 

a Soproni Állami Leánygimnázium, majd a 
Győri Szent Orsolyita Rendi Tanítóképző 
Intézet, ahol tanulmányait kiváló eredmény-
nyel végezte.
Akkor volt boldog és rendkívül ambiciózus 
pályakezdő fiatal, amikor a Tatabányai Kő-
szénbánya Rt. kántortanító férfi helyett őt 
alkalmazta a Tatabánya-ótelepi iskolában.
És jött a II. világháború. Az ostrom leg-
súlyosabb napjait a mai kecskédi öregiskola 
pincéjében élte át – mára sajnos elhunyt 
– sok kecskédi fiatal lánnyal és asszony-
nyal. Látta, hogyan fosztják ki szüleit, a 
falubelieket az oda-vissza vonuló csapatok, 
s hogyan raknak tüzet kedvenc zongoráján 
az oroszok értékes könyvekből. Férje egy 
év frontszolgálat, majd 9 havi orosz ha-
difogság után 38 kg-ra fogyva tért haza 
Kömlődre szüleihez…
1947-1956-ig a Tatabánya-felsőgallai 
Széchenyi iskolában tanított, majd megszü-
letett két fia. Férje ekkor sikeres hivatalnok 
a polgármesteri hivatalban.

A SORSFORDÍTÓ 
1956. OKTÓBER 23-A.

1957. januárjában az ÁVH letartóztatta 
férjét, neki és gyermekeinek el kellett 
hagynia a várost, mert az Alföldre telepítés 
fenyegette. Kecskédre költözött öreg szüle-
ihez és beteg nagyszüleihez, ahol nemcsak 
biztos családi hátteret talált, de állást is az 
általános iskolában. A munka, a gyermek-
nevelés mellett segítette beteg édesapját, 
a nagyszülőket, s hétről-hétre járta a 
börtönöket: hol a Nagy Ignác utcába, hol 
Esztergomba, hol pedig Győrbe, ahol kí-
méletlen megaláztatásban volt része rabnak 
és hozzátartozónak egyaránt. 
Férje kiszabadulása után a család helyzete 
rendeződni látszott, ám másfél év leforgása 
alatt három családtagot is elveszített.
A kecskédi iskolában 1961-ben felve-
hető tantárgyként megkezdődött a német 
nemzetiségi nyelvoktatás. Nem kellett sok 
időnek eltelnie ahhoz, hogy kifusson az 
első olyan osztály, amelyik nyolc éven át 
heti kötelező óraszámban tanulta a német 

nyelvet. Jókuthy Kálmánné ta-
nítói munkáját ekkor már megyei 
szinten is elismerték. 
A politikai rendszerváltás számára 
akkor következett be elsőként és 
igazán, amikor nyugdíjba vonulása 
után nem sokkal újra felülhetett a 
kecskédi római katolikus templom 
orgonája mögé, s 14 évig lehe-
tett kántor. 
Férje 1985-ben bekövetkezett 
halála után, átesve harmadik csí-
pőprotézis műtéten, véglegesen 
visszavonult, ám a falubeliek nem 
felejtik az egykori tanítónőt.
84 évesen megnyugvásának oka 
töretlen hite, amely egész éle-
tében meghatározó volt, s éles 
elméje, jó kedélyállapota, vala-
mint a tény, hogy kisebbik fia és 
menye mindennapjait megosztva 
mellette él és támogatja.

Munkatársunktól
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A FORRADALOM HÉTKÖZNAPJAI
Egy pesti (kis) srác a forrada-
lom emlékezetéhez tett hozzá, 
akkori önmaga és világlátása 
révén, a hétköznapok bemuta-
tásával. Fegyver helyett tollat 
fogott, s rögzítette, amit látott, 
átélt, hallott a felnőttektől, a 
rádióból. Jó megfigyelő készség-
gel, komoly gondolkodással, 
tájékozottan írta naplóját. 
A forradalom közvetlen élmény valóságát 
tárja elénk. Ritka dokumentum, az átlag ma-
gyarok akkori viselkedéséről is szól e könyv. 
Kivételes a szerep, amelyet Csics Gyula 
gyermekként vállalt. Rendkívüli idők rend-
kívüli tanúja és krónikása ő és barátja.
Olyan élmények érték őket, amelyet nem 
lehetett és nem lehet elfelejteni. Sok mindent 
láttak kisdiákként a forradalomból, a felnőttek 
közt járva minden információt, érdekességet 
lejegyeztek. A naplóban; amely hasonmás 
kiadásban jelent meg plakátok, szórólapok, 
újságok mutatják meg a kisdiák érzéseivel 
együtt az eseményeket. Csics Gyula tizenkét 
éves kora ellenére rendkívül éretten fogalmaz, 
ezért élvezetes, olvasmányos a naplója. An-
nak idején játékból írta, de barátjával, Kov-
ács Jancsival, akinek szintén megjelent akkori 
naplója, – érezték, tudták, hogy így emléket 
állítanak a forradalomnak. Mert akkor és az 
óta is forradalomként gondolt és gondol a 
mára már nagypapa korúvá lett kollégánk, a 
tatabányai Városi Könyvtár igazgatója, Gyu-
la (és János) az egykor átélt eseményekre.
A forradalom hétköznapjaiban nem állt meg 
az élet: szerző sokat olvasott, mely élménye-
iről is beszámolt naplójában. Karácsony első 
napján a Twist Olivért vette elő.(175. l) 
Hegedű- és németórákra járt, focizott, mint 
írja “az ostrom alatt”, hócsatáztak a néma 
tüntetés idején, - kártyáztak barátaival. Sőt 
a nyugalmasabb időkben sétáltak a Baross 
utcában vagy a Rákóczi úton. (nov.18, 
24.) Rokonokat látogattak, hozzászoktak a 
rendkívüli körülményekhez.
Élték azt az életet, amit és ahogy az esemé-
nyek fizikai középpontjában, a Blaha Lujza 
térhez és más forradalmi helyszínekhez kö-
zel lehetett. Mert az a tipikus józsefvárosi 
bérház lakóközössége, ahol az akkori “átlag 

magyarok”, köztük Gyuláék laktak, eléggé 
tűz- és testközelben volt a forradalmi ese-
mények szempontjából. Nyomon követte 
a helyreállítást is, 1957. március 15.-ig 
folytatta naplóját. Egyszer sem kapta el a 
hév, hogy fegyvert fogjon, – már kora, s mint 
nyilatkozta, neveltetése miatt sem.
Személyes műfaj lévén a napló: megdöb-
bentőek például a halál közvetlen megta-
pasztalásáról írott sorok November 5-éről je-
gyezte fel a szerző, hogy a szemközti házból 
kenyérért menő fiatalt először lábon –, majd 
agyonlőtték az oroszok. Személyes találkozása 
egy orosz tiszttel, aki hazaküldte, szintén fe-
ledhetetlen élménye volt Gyula diáknak. A 
kötetben feltűnik a Szovjetunióba történő 
deportálásoktól való félelem is. Ma már 
tudjuk: csak pár száz fogoly került az ungvári 
és munkácsi börtönökbe, őket is rövid időn 
belül visszaszállították magyarországi hasonló 
intézményekbe. Az azonosulás mély érzelmi 
szükségletét fejezi ki az is, hogy akkoriban 
Maléter Pál honvédelmi minisztert tartották a 
legnagyobb embernek, 
aki szembeszáll, harcol 
az oroszokkal. A ro-
mantikus szabadsághős 
iránti erős –, ma már 
tudjuk irreális igény 
szintén természetes 
volt akkoriban.
Az utószóban írja a 
tárgyilagos krónikás 
“… nekem soha nem 
volt gondom magával 
az orosz néppel, az 
orosz nyelvvel, hat-
almas kulturális öröksé-
gével.” (221. l)
Visszatérve a nap-
lóhoz két jellemző 
dologról szólnék még. 
Feltűnik a kötet lapjain 
a forradalmi folklór 
egy másik, ugyancsak 
mély érzelmi megnyil-
vánulása, egy apróság. 
Akkoriban a ledöntött 
Sztálin-szobrot Jóská-
nak hívta a köznyelv. 

Érzékelhető a rettegés és a hit a túlélésben, 
hogy minden megváltozik, és jobbra fordul. 
A napló olvasása közben ugyancsak mellbe-
vágott a tény. November 7.-e Gyula szüle-
tésnapja, mint írja: “Az ostrom legszörnyűbb 
napja!” Micsoda egybeesés!
Kivételes és értékes dokumentum e napló. 
A történészek nyilván egybevetik e kötetet 
és Kovács Jánosét (kiadta a Kieselbach 
Galéria, 2006). A forradalom egész folya-
matán belül felmérik forrásértéküket, esetleg 
általuk kiegészítik majd eddigi ismereteinket. 
A tágabb közönségnek azért ajánlom, mert 
érdekes, olvasmányos mű. Kivételes idők 
kiváló krónikásának ritka darabja. A forrada-
lom hétköznapjainak tanúja a szerző, jelképe 
a napló.
(Csics Gyula: Magyar forradalom, 1956.- 
Napló. Szerkesztette és az előszót írta Rainer 
M. János. 1956-os Intézet, Budapest, 
2006.)

dr. Horváth Géza



„Együttműködésünk kényelmet teremt”

Egy szép otthon ékköve lehet a fürdőszoba. Az építészeti megoldásokon, 
a helyiség fekvésén túl a a fürdőszoba szépségét, funkcionalitását 
sok-sok apró, egymással összhangban lévő berendezés, felszerelés, 
kiegészítő biztosíthatja. Egy gyönyörű fürdőszoba a család meghitt, 
békés szigetévé varázsolható.
Ha valahol, a tatai Atlantis Fürdőszoba Szaküzletben ebben biztosan 
segítségre lelhetünk. A lehetőségekről Baranyai Zoltánnéval, a szaküzletet 
üzemeltető dr. Cleo Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgetünk.

– Mióta van Tatán Atlantis, és mi 
történt az indulás óta?
– A vállalkozást öt éve indítottuk, először a 
Fényes Áruházban alakítottuk ki 100 m2-en 
az üzletünket, aztán az áruház felújításakor úgy 
döntöttünk, hogy keresünk egy új telephelyet, s 
immáron két és fél éve a Gyöngyház Üzletköz-
pontban, mintegy 420 m2-en állunk ügyfeleink 
rendelkezésére. A megnégyszereződött árukí-
nálat mellett nagyon fontos számukra, hogy az 
üzletközpont hatalmas, kényelmes parkolóval 
rendelkezik, akár több száz autó is képes itt 
várakozni egyszerre.

– Miért pont fürdőszoba-berende-
zések?
– Én alapvetően kereskedő voltam és vagyok 
ma is. A kereskedelmi szakközépiskolát követő-

en Budapesten a Kereskedelmi Főiskolán 
szereztem diplomát. 20 éven át – egészen 
a nyitástól –  a győri Arrabona Áruházban 
dolgoztam. A fürdőszoba szaküzlet ötlete 
a család egyik barátjától származott. Győr-

ben ő már működtetett egy üzletet Atlantis 
néven, és hogy a beszállítóknál növelni tudja 
a forgalmát, s ezáltal kedvezőbb feltételeket 
tudjon elérni, szerette volna, ha még két-három 
megyében megnyílik egy-egy üzlet. A Komá-
rom–Esztergom megyeit elvállaltam. Ő tanított 
meg erre a szakmára.

– A család mennyire van az Ön se-
gítségére?
– A férjem szintén kereskedő, de a vasas szak-
mában dolgozik, csak a hétvégén tud besegíte-
ni. A gyerekek még tanulnak, Eszter lányom a 
Műegyetemen harmadéves közgazdász, Dávid 
fiam pedig most fog érettségizni. Rájuk tehát 
nem igazán számíthatok egyelőre.

– Milyen az árukínálatuk? Milyen 
márkákat forgalmaznak?
– A környező települések hasonló profilú cégei 
között, úgy gondolom, az áruválaszték terén 
abszolút álljuk a versenyt. Olyan partnerekkel 
dolgozunk, akik rövid határidővel tudnak 

szállítani magyar, olasz, spanyol és lengyel ter-
mékeket. Nem a legolcsóbb árut forgalmazzuk, 
hanem a középkategóriás termékeket kínáljuk 
elérhető áron. Megtalálhatók itt a leghíresebb 
csempegyártók a Roca, Imola, Omega, Paradys, 
Vandeli, Zalakerámia, Gamma termékei. Csap-
telepekben a Kludi Presztizs 
  Partnerei vagyunk, s így bizonyos kondíció-
kat, bemutatókat csak mi kapunk meg tőlük, 
de együtműködünk a német Hansgrohe, Grohe 
beszállítóival, illetve a szlovén Armallal. Kiemelt 
partnereink továbbá a Rovac, és a Sanplast 
akiknek a kádjait, illetve zuhanykabinjait for-
galmazzuk, de ezen a téren kínálunk még Ronal, 
Rolltechnik, Kabi márkanéven ismert termékeket 
is.
A segédanyagok területén a Mapei a part-
nerünk, akiktől a bur-kolatokhoz különleges 
v í z l epe r g e t ő 
a n y a g o k a t , 
fugákat, élvé-
dőket szerzünk 
be.
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Szaniter áruk területén – wc-k, mosdók –  fő-
leg az Alföldi Gyár termékeit forgalmazzuk, de 
emellett a spanyol Valadoras és Roca is meg-
található kínálatunkban.
Fürdőszoba bútorokban a spanyol Royo, a 
szlovák Marbech és a magyar Scavost kínáljuk. 
A fürdőszobai kiegészítők terén talán a leghí-
resebb a spanyol Inda márka, de megtalálható 
nálunk a magyar Rikker, a cseh Metal Znojmo 
és Sanglass is.

– Mennyire követik a kínálatban a 
divatot?
– A választék folyamatosan változik, termé-
szetesen a mindenkori trendnek megfelelően. 
Éppez ezért az Európai Unió legnagyobb szak-
kiállításaira is rendszeresen 
ellátogatunk, folyamatosan 
fejlődünk, törekszünk arra, 
hogy mindig aktuálisak leg-
yenünk.

– A kitűnő termékek 
és a széles választék 
mellé milyen szol-
gáltatásokat biztosí-
tanak?
– Az ide betérő teljes körű 
szolgáltatást kap. Ha behoz egy alaprajzot, 
innen úgy tud hazamenni, hogy a legapróbb 
részletekig mindenre konkrét ajánlatot kap, sőt 
– gyakran – akár kompletten mindezt azonnal 
el is viheti.
Ügyfeleink számítógépes ajánlatot kapnak, az 
anyagszükségletet ingyen és bérmentve kiszá-

mítjuk nekik, 
így mindent egyben 
láthatnak. Különösen azért fontos ez, 
mert tapasztalataink azt mutatják, ma már az idő 
a legdrágább az embereknek. Nekünk viszont 
van időnk a vevőre. Sokszor félnapokat itt tölt 
a vevő, s mindig van, aki foglalkozzon vele. Mi 
a kiszolgálás területén vagyunk „piacvezetők”. 
Ez az igazi versenyelőnyünk.
P é n t e k e n 
dé lu tánon-
ként további 
szolgáltatás-
sal segítjük 
az építkező-

ket, felújítókat, 
ilyenkor lakbe-
rendező segíti 
a munkánkat. 
Az érdeklődők 
i n g y e n e s e n 
vehetik igénybe 

a szaktanácsadást, s természetesen – külön 
megállapodás alapján – konkrét megbízásokat 
is elvállalunk.

– Garanciális téren mit tudnak nyúj-
tani?
– Mint már említettem nem a legolcsóbb 

termékeket forgalmazzuk, s a tapasz-
talatunk azt mutatja, hogy ez a legjobb 
garancia. A vevőszámhoz képest minimális 
a garanciális probléma, ha pedig mégis van, 
az rendszerint gyári garanciás. A gyári hibákat 
sajnos nem tudjuk kiküszöbölni, de ezen túl 

mindent megteszünk, hogy a 
reklamációkat a lehetőségekhez 
képest a legemberibb módon 
tudjuk megoldani. Nagyon 
fontosnak tartjuk továbbá 
a vevők pontos és korrekt 
tájékoztatását, ezen a téren 
akár odáig is elmegyünk, hogy 
egy-egy termékről esetleg még 
le is beszéljük az ügyfelet, ha 
tudjuk, hogy számára az nem 
jelent igazi megoldást.

– Milyen akcióik vannak?
– Ez változó, de mindig van valami, amit 
kedvezőbb feltételekkel kínálunk. Most például 
a masszázskádak vásárolhatóak meg igen nagy 
kedvezménnyel. A kádat ingyen adjuk, vevő-
inknek csupán a masszázsrendszert kell meg-
fizetniük. Ha jól meggondolja, egy-egy ilyen 
kedvezményért még akár kicsit messzebbről is 
érdemes ideáig eljönni!

Cseh Teréz
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Aki komolyan gondolja a demokráciát

BEMUTATJUK MICHL JÓZSEFET, 
TATA ÚJ POLGÁRMESTERÉT

Az októberi helyhatósági vá-
lasztásokon a civil pályára 
távozott Hetényi Tamás helyett 
Michl József (FIDESZ-KDNP) 
kapott bizalmat a város irányí-
tására. Az alábbiakban bemu-
tatkozik olvasóinknak a város 
új polgármestere.

GYERMEKKOR, CSALÁD, ISKOLÁK
– 1960-ban születtem. Falusi gyerek va-
gyok, bár régi tatai família leszármazottjának 
vallhatom magamat. Szüleim Mezőfalván 
voltak patikusok születésemkor, aztán tíz 
éves voltam, amikor visszaköltöztünk a 
vizek városába. Nagy család vagyunk, négy 
testvérem van, és nekem is öt gyermekem. 
Feleségem a gyerekek nevelése mellett két 
diplomát is szerzett, alapított egy céget, 
amely rendezvényszervezéssel foglalkozik.
– Jómagam először a Győri Hittudományi 
Főiskolán szereztem teológusi képesítést, 
majd a Bárczy Gusztáv Főiskolára jártam, 
ahol szociális szervező szakon végeztem. 
Először mentálhigiénés csoportvezető 
voltam az Egyesített Szociális Intézmények 
Fényes fasori Idősek Otthonában, majd 
az Új úti iskolában dolgoztam. Az utóbbi 
időkig az időközben Zsámbékról Vácra 
költözött Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
főtitkáraként tevékenykedtem.

A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁBAN
– Hívő családban nőttem fel, amelynek 
hagyatéka, hogy ne csak élvezzük a világ 
lehetőségeit, hanem alakítsuk is azt erőnk 
szerint jobb irányba. Az örökölt alapelvek 
– a másik iránti tisztelet, megértés, a gyere-
kek szeretete – szerint igyekszem élni, teo-
lógiai végzettségemet használva hosszú évek 
óta több keresztény hitéleti közösség tagja 
is voltam és vagyok. Hitoktatást végeztem, 
fiataloknak házasságra felkészítő tanfolyamo-
kat vezettem, közösségeket szerveztem – ezt 
a munkámat polgármesterként sem akarom 

elhanyagolni, hiszen ez adja meg számomra 
ma is az erőt, a lelki békességet hivatásom 
minél magasabb szintű gyakorlásához.

A POLGÁRMESTER ARS POETICÁJA
– Soha nem akartam politikus lenni, ám ezt 
a kérdést az döntötte el, hogy rájöttem: 
nem elég a pálya széléről bekiabálni, be 
kell állni a csapatba ahhoz, hogy változ-
tatni lehessen az eredményen. Köszönöm 

a választók bizalmát, az a célom, hogy 
valamennyi tatai polgármestere legyek! Ezt 
csak úgy érhetem el, ha igazán komolyan 
gondolom a demokráciát. Komolyan veszem 
a többség akaratát, de a kisebbség vélemé-
nyét is meghallgatom.
– Ennek a munkának a fő jellemzői, hogy 
nem elég önmagában a gazdaság fejlesztése, 
a több pénz, a magasabb adóbevételek re-
alizálása. Egy családban a családfő nemcsak 
gazdálkodik, hanem figyel a gyermekek szel-
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lemi, kulturális épülésére is. Szeretnék tehát 
a városról, mint közösségről is gondoskodni, 
szellemi értelemben is gazdája lenni Tatának. 
Fontosnak tartom egy nonprofit, humán jel-
legű cég létrehozását, amely összefogná a 
kultúra, a művészetek, a tömegsport, az 
egészségmegőrző programok, a hagyo-
mányos fesztiválok, épített örökségünk, a 
művelődési központ és a turisztika ügyeit, 
tevékenységét. Elképzelésemet az ellenzéki 
testületi tagok is remélem támogatják.

ELSŐ LÉPÉSEK
– Ezen alapelvek jegyében két alpolgármes-
tert választottunk, egy gazdasági szakembert 
Horváthy Lórántot, és egy művésztanárt, 
Robozné Schőnfeld Zsuzsát, hogy az 
anyagi, dologi, és a szellemi oldal irányítása 
egyaránt jó kezekbe kerüljön.
– A korábbi hét helyett csak három bizott-
ságot hoztunk létre úgy, hogy a FIDESZ 
többségű gazdasági, valamint a humán 
és intézményi mellett a pénzügyi, jogi és 
ügyrendi bizottság – megfelelő többségű 
tagsággal –  az ellenzéki, szocialista frakció 
irányítása alatt dolgozik. Minden jogkört 
megkaptak tehát a munka ellenőrzéséhez, 
az ő felelősségük, a pénzügyi és jogi ellen-
őrzés.

AZ ELŐZŐ TESTÜLET HAGYATÉKA
– Már egy hónap után látom, nincs könnyű 
helyzetben a város, de nem a legrosszabbak 
az állapotok. Bár a működésre és a beruhá-
zási fejlesztések önerejére is hitelt kellett fel-
venni, likviditásunk nagyjából rendben van. 
A pénzzé tehető vagyon egyre kevesebb, 
ezért ingatlanjaink esetében nem annyira 
az eladásra, hanem azok bérbeadására, 
vállalkozók általi működtetésére fogjuk hely-

ezni a hangsúlyt. A maradékelvűség helyett 
értékelvűséget kell meghonosítani. Nehéz a 
mai tortát igazságosan elszeletelni, ezért az 
a feladat, hogy süssünk nagyobbat! Ez a 
szemlélet az, amely szerintem a régi, rossz 
beidegződöttségeket segít megváltoztatni, 
jó irányba terelni.
– Hogy biztató dolgokat is mondjak, jó az 
esélyünk az Ipari Park bővülésére. Bár a kör-
nyék adottságai nem nagyipar telepítésére 
alkalmasak, de lehet azok szolgáltató, logisz-
tikai bázisa. Kulcskérdés az idegenforgalom 
fejlesztése is. Az Öreg-tó helyzetét át kell 
tekinteni, nincs ugyan fürdést tiltó tábla, de 
a vízminőség még nem az igazi. A változás 
hamarosan látszani fog, terveink szerint jövő 
nyárra zuhanyzók, mellékhelyiségek fogják 
kiszolgálni a pihenésre, napozásra vágyókat.

A JÖVŐRŐL
– A város jövőjét nagy léptékű, úgyneve-
zett Magyary-terv készítésével fogjuk meg-
határozni. Ez egy évtizedekre megálmodott 
fejlesztési koncepció lesz, melynek részleteit 
majd a megvalósítók fogják kidolgozni. A 
terv elkészítésénél – melyet szeretnénk 
jövő októberre a város elé terjeszteni – el 
kell érnünk, hogy a pártok, a civilek és az 
intézmények konszenzuson alapuló munkája 
legyen, így lehet közösen szebbé, anyagi 
és lelki értelemben is gazdagabbá tenni 
valamennyiünk otthonát, ezt a gyönyörű 
városkát: Tatát.

veér



PENTA LUX HOTEL ÉS APARTMAN – TATA
Tatán, a vizek városában, az Öreg-tótól mindössze 200 m-re a város üdülőövezetében várja 
a vendégeket a Penta Lux Hotel és Apartman. Az idelátogatók közül sokan – főleg külföldi 
üzletemberek – éppen azért szeretik ezt a helyet, mert a környezete fantasztikusan nyugodt, 
csendes. Ugyanakkor az utca végétől – köszönhetően a közeli szórakozóhelyeknek – már indul 
a pezsgő élet. „Nyugi és nyüzsi egyaránt megtalálható itt” – ahogyan a hotel vezetője Váliné 
Juhász Ilona fogalmazott.

A két épület egyik részén mini kony-
hával felszerelt apartman és nyolcágyas 
– pótágyazható – kétszemélyes szoba 
található, míg a 2001-ben épült új 
szárny a hotelnek adott otthont. Ez 
utóbbiban – pótágyakkal – maximum 
35 fő szállása oldható meg, a szintén 
eredendően kétágyas szobákban. Az 
épület valamennyi szobája fürdőszo-
bás, klimatizált, televízióval, telefonnal 
és hűtőszekrénnyel felszerelt. A ven-
dégek a hotelban elhelyezett számí-
tógépen, vagy akár saját notebookjuk 
segítségével is csatlakozhatnak a veze-
ték nélküli internethálózathoz. Mind-
ezek mellett hagyományos finn szauna, 
medence, pezsgőfürdő és masszázs 
lehetőség teszi teljessé a szolgáltatások 
körét. A pihenést, a kikapcsolódást 
s szobákhoz tartozó teraszok, illetve 
a kert, valamint a kerti grillező még 
hangulatosabbá varázsolja.
A Penta Lux Hotel és Apartman a 
hazaiak körében is kedvelt szálláshely, 

főleg a hétvégeken, az ünnepekhez 
kapcsolódó hosszú hétvégéken, de 
leginkább a városhoz kapcsolható 
nagyrendezvények – mint például a 
helyi golfklub által rendezett női golf 
világbajnokság, a kutyakiállítások, a 
Víz-Zene-Virág Fesztivál, vagy a nov-
emberi Tatai Vadlúd Sokadalom, az 
Öreg-tavi nagy halászat, a Marathoni 
futóversenyek – alkalmával. Ilyenkor 
rendszerint teltházzal működnek, 
érdemes tehát előre lefoglalni szállás-
helyünket!

Penta Lux Hotel és Apartmann
2890 Tata, Boróka u. 10-12.

Tel.: 00 36 34/487-603, 00 36 
34/588-140

Fax: 00 36 34/588-141
www.hotels.hu/penta
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A Közép-dunántúli régióban sok olyan magyar 
és multinacionális cég működik, amelyek nagy 
számban foglalkoztatnak beszállítókat. A be-
szállítóvá válás, a beszállítás egy igen nagy 
lehetőség a régió mikro-, kis- és középvállalko-
zásai részére, természetesen ehhez igen sok-
rétű és kemény követelményrendszernek kell, 
hogy megfeleljenek. 

Tapasztalataink szerint a nagyvállalkozások túlnyomó hányada több 
külföldi beszállítót alkalmaz, tehát ha a magyarországi beszállítók 
arányát folyamatosan lehetne növelni a régióban, több száz kisvál-
lalkozás jutna biztos piachoz és stabilizálhatná a tevékenységét. 

Ugyancsak markáns tapasztalat, hogy a kisvállalkozások egyénileg 
nagyon nehezen tudnak üzleti kapcsolatokat teremteni a multinaci-
onális cégekkel, ezért szükség van olyan vállalkozásfejlesztési szer-
vezetek közreműködésére, koordinálására, amelyek elősegíthetik 
az üzleti kapcsolatok létrejöttét.
 
Ezeket a gondokat, problémákat és lehetőségeket felismerve a ré-
gió három kamarája – a Fejér, a Veszprém és a Komárom-Eszter-
gom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara –, valamint az ITD Hun-
gary együttműködési megállapodást írtak alá, amelynek keretében 
a résztvevő felek egy komplex programot dolgoztak ki a beszállítói 
tevékenység fejlesztésére.
 
A program fő célja, hogy az együttműködésben résztvevő felek 
konkrét, sokoldalú segítséget nyújtsanak azon mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozások részére, amelyek beszállítói tevékenységüket fejlesz-
teni kívánják, vagy beszállítóvá kívánnak válni. Ösztönözni kívánjuk a 
multinacionális cégeket is, hogy minél több magyarországi beszállítót 
alkalmazzanak, széleskörű koordinációval elősegítjük a potenciális felek 
közötti együttműködést. Célunk, hogy néhány év alatt érezhetően 
növekedjen a régió nagy cégeinek a magyarországi beszállító aránya, s 
elősegítsük az arra érdemes kisvállalkozások piacra jutását. A program 
megvalósítása során természetesen szoros együttműködést alakítunk ki 
a gépipar, ezen belül elsősorban a járműalkatrész-gyártás, illetve az 
elektronika ipar területén működő vállalkozásokkal.

 A PROGRAM KERETÉBEN: 
– Regionális adatbázist hozunk létre, amely átjárható, minden 
megyében elérhető és tartalmazza a beszállítót alkalmazó, illetve 
beszállítást végző cégeket egyaránt. 

– A kisvállalkozások felkészítése érdekében egy célirányos beszál-
lítói kézikönyvet készítünk.

– Folyamatosan tanfolyamokat és tréningeket szervezünk, melynek 
keretében a résztvevők felkészítést kapnak vállalkozási ismeretek-
ből, üzleti tervkészítésből, pályázatkészítésből, illetve speciális, 
ágazati bontású minőségügyi ismeretekből.

– A minőségügyi szemlélet és célirányos minőségügyi tevékenység 
kialakítása céljából az oktatásra vállalati szakembereket kérünk fel. 

– Elősegítjük a kisvállalkozások forráshoz jutását, ennek érdekében 
rendszeresen pályázati és hiteltanácsadást nyújtunk. 

– A nagy cégek működésének, tevékenységének és termékei-
nek megismertetése céljából rendszeresen beszállítói fórumokat 
szervezünk, s ezzel lehetőséget biztosítunk az üzleti kapcsolatok 
felvételére. 

– A gazdaság szakemberigényének kielégítése céljából elősegítjük 
a korszerű képzési struktúrák kialakítását, illetve a kor követelmé-
nyeinek megfelelő tudás megszerzését. 

– Ennek céljából a régió középfokú és felsőfokú képzőintézménye-
ivel komplex képzési kínálatot alakítunk ki a vállalkozások részére.

– Regionális beszállítói klubot hozunk létre, ahol a kis- és nagyvál-
lalkozások fórumlehetőséghez jutnak, konkrét szakmai megbeszélé-
seket, üzleti tárgyalásokat folytathatnak.
 
Az együttműködő felek évente értékelik a program megvalósítását, 
s szükség esetén kiigazításokat eszközölnek az eredményesebb 
teljesítés érdekében.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A BESZÁLLÍTÓVÁ 
VÁLÁS ELŐSEGÍTÉSÉRE 
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Ezúton felhívjuk szíves figyelmét az 
„Autopolis Nyugat-magyarországi Fejlesztési 
Pólus” programra, melynek célja az autóipari 
beszállítói hálózat fejlesztése, azon vállalko-
zások feltérképezése, amelyek még nem be-

szállítók, de beszállítókká válhatnak.

Amennyiben Önt érdekli egy készülő adatbázisba való bekerü-
lés lehetősége, küldje el jelentkezését a cégnév/vállalkozó név, 
(esetleg témafelelős nevének) és a vállalkozás minden fajta elér-
hetőségének (cím, telefon, fax, e-mail cím, stb.) megjelölésével a 
kemkik@kemkik.hu e-mail címre Révai Gabriella nevére. 

Egyeztetés után adatfelvétel céljából megkeressük az érdeklődőket.
A PROGRAMMAL KAPCSOLATBAN BŐVEBB 

FELVILÁGOSÍTÁST NYÚJT: 
DR. ZAHORÁN TAMÁS: 34/513-014, 

RÉVAI GABRIELLA: 34/513-010.

A programhoz kapcsolódó tevékenységi körök az alábbiak: 

TEAOR szám Megnevezés

2510 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

2520 Műanyag fólia, cső gyártása

2810 Fémszerkezet gyártása

2851 Fémfelületkezelés

2852 Fémmegmunkálás

2913 Csap, szelep gyártása

2923 Nem háztartási hűtő, légállapot szabályzó gyártása

2940 Szerszámgépgyártás

2955 Papíripari gép gyártása 

3410 Közúti gépjárműgyártás

3420 Konténer, szállítótartály gyártása 

3430 Közúti járműalkatrészek gyártása 

7310 Természettudományi műszaki kutatás, fejlesztés 

Társadalmi vitára bocsátotta a kormány 
az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez 
(korábbi nevén II. Nemzeti Fejlesztési 
Tervhez) kapcsolódó operatív progra-
mokat. Ezek a fejlesztéspolitikai do-
kumentumok már ágazati és regionális 
szinten fogalmazzák meg azt, hogy a 
2007. és 2013. között hazánkba 
érkező, csaknem hétezer milliárd forint-
nyi fejlesztési forrást milyen arányban 
és mire fordítsák. Az operatív progra-
mok végleges, Brüsszelbe benyújtandó 
verziójának elkészítéséhez a programok 
tervezői számítanak a szakmai, érdek-
képviseleti, társadalmi szervezetek, a 
gazdasági, az önkormányzati, a tudo-

mányos és a civil szféra képviselőinek 
javaslataira, véleményére.
A kormány által elfogadott 15 ope-
ratív program mindegyike letölthető 
a www.nfh.hu internetes oldalról, 
ugyanitt 14 programnál véleményezési 
lehetőséget biztosítanak. Az észrevé-
teleket elektronikus levélben várják. 
A Közép-dunántúli Operatív Prog-
ramot a Közép-dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökség honlapján, a 
www.kdrfu.hu oldalon tették közzé és 
itt található egy véleménykérő adatlap 
is. A régióban tevékenykedőknek lesz 
alkalmuk írásban és szóban is kifejteni 
álláspontjukat.

Dr. Lamperth Mónika önkormányzati 
és területfejlesztési miniszter 2006. 
november 3-án pénteken 13 órakor 
Székesfehérvárra látogat.
A Technika Házában (Rákóczi utca 
25.) tartandó partneri fórumon a 
Közép-dunántúli Operatív Program 
tartalmáról tájékozódhatnak a régióban 
élők, illetve itt nyílik lehetőség arra, 
hogy szóban fejtsék ki álláspontjukat.
Az operatív programok társadalmi 
egyeztetése mind az írásbeli szakasza, 
mind a konzultációs fórumok rendezvé-
nyei november közepén érnek véget.

Mahlerné Horváth Ágnes 
(KDRFÜ)

Megkezdődött az operatív programok társadalmi egyeztetése

NOVEMBER 3-ÁN SZÉKESFEHÉRVÁRON TEHETNEK 
ÉSZREVÉTELT A RÉGIÓBAN ÉLŐK A

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAMRÓL

mailto:kemkik@kemkik.hu


ALBACOMP –A SIKERSZTORI

2006. elején új menedzs-
ment került a Közép-du-
nántúli Régió és a hazai 
IT-piac meghatározó vál-
lalata, az Albacomp Zrt. 
élére. A vérátömlesztés 
jó irányba vitte a cég fej-
lődését, az első negyedév 
végén kitűzött tervek idő 
előtt teljesülni látsza-
nak.

Az Albacomp Zrt. 
sajtóközleménye

2006. május 31.
Új stratégiai célok az Albacompnál

2008-RA A VÁLLALAT 
FORGALMÁNAK 50%-A MÁR A 

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL 
SZÁRMAZHAT

Az Albacomp Zrt. közelmúltban 
átalakult menedzsmentje új stratégiai 
célokat tűzött ki, amely a piaci fo-
lyamatok passzív követése helyett az 
üzletágak tudatos és pro-aktív fejlesz-
tését helyezi előtérbe. A több lábon 
állás jegyében kiemelt hangsúly kerül 
többek között a rendszerintegrációra, 
a konzultációra, a szoftverfejlesztés-
re, az országos szervizhálózatra és a 
külföldi kereskedelemre, amelyek a 
vállalat 2006-ra tervezett közel 18 
milliárd forintos forgalmából összesen 
már jelentős hányadot tesznek ki.
Olvashatjuk a tavasszal kiadott saj-
tóanyagban az új stratégia alapvető 
elemeit. Eltelt kilenc hónap, és újabb 
sajtótájékoztatón értesülhettünk a 
vállalt stratégia sikeres megvalósulá-
sáról:

Az Albacomp Zrt. 
sajtóközleménye

2006. október 5.
Sikerrel folyik a megújulás 

az Albacompnál

MÁR 2006-BAN A 
FORGALOMNAK VÁRHATÓAN 

KÖZEL 30%-A SZOLGÁLTATÁ-
SOKBÓL FOLYIK BE 

Sikereseknek bizonyultak az Alba-
comp új stratégiájának tavaszi beje-
lentése óta tett lépések: a vállalat 
az év első 9 hónapjában 
23%-kal magasabb ár-
bevételét ért el az előző 
év azonos időszakához 
képest. Ezen belül igen ked-
vező a növekedés összetétele: 
a rendszerintegrációból származó 
bevételek terén közel 70%-os, a 
konzultációból származó bevételek 
terén pedig több mint hétszeres 
növekedést könyvelhetett el a szé-
kesfehérvári vállalat, amely pontosan 
megfelel a szolgáltatásokból származó 
bevételek növelésén alapuló új straté-
gia célkitűzéseinek.
A 2005-ben elért 14,5 milliárdos 
árbevételhez 28%-os növekedést 
prognosztizált az Albacomp, szep-
temberre 23%-nál tartanak, és az 
utolsó negyedévre várják mind a 
kormányzati költés növekedését, 
mind a sulinet program fináléjának 
kiugró eredményeit. A szolgáltatá-
sok területén a 2005-ös 1 milliárd 
forint árbevételt az idén 4 milliárdra 
szeretné feltornászni a vállat. Az első 
kilenc hónap teljesítményét tekintve a 
rendszerintegrációs bevételek meg-
haladták, a konzultációs bevételei 
pedig megközelítették az egymilliár-

dot, így a szolgáltatásokból tervezett 
bevétel az év végéig megközelítheti a 
forgalom 30 %-át.
Kiépült az önálló KKV üzletág, ame-
lyet több beszállító partnerrel meg-
kötött kiemelt megállapodás erősített 
meg, illetve elkészülte a kis- és köz-
épvállalatok igényeihez szabott aján-
latok. Pukler Gábor vezérigazgatótól 
azonban megtudhattuk, hogy a mai 
gazdasági helyzetben ez fog-
yasztói kör finanszírozási 
gondokkal küzd, 
és még vá-
r a t 

m a -
g á r a 
az bá-
tor banki 
m e g o l d á s , 
amely átsegí-
tené őket ezen 
az akadályon.
Az elmúlt hónapok 
alatt az Albacomp outsourcing szol-
gáltatási szerződést kötött olyan jel-
entős vállalatokkal és intézményekkel, 
mint a Malév, a Paksi Atomerőmű, 
a Belügyminisztérium és az NSE. 
A Renault Leasing-nél és 
az APEH-
nál elindult F



fejlesztéseken kívül elindultak az 
EU forrásból támogatott e-önkor-
mányzat projektek Esztergomban, 
Hódmezővásárhelyen, Szolnokon, 
Kecskeméten, Homokháton, Pécsett 
és Zuglóban, illetve az OTP Bank 
Opera rendszerének helyszíni fejlesz-
tése és karbantartása is az Albacomp 
feladata lett.
A jövőbe mutató lépésként idén szep-
temberben a vállalat megalapította az 

Albacomp Kutatási Központot, 

amely a 
Veszprémi 

Egyetemmel, 
a Kandó Kál-
mán Műszaki 
Főiskolával és 
a Debreceni 
Egye t emme l 
épített ki 
kapcsolatot, 
és az egyet-
emi projek-
tekben való 
együttműködésre nyújt lehetőséget.

PUKLER GÁBOR –
 SZEMÉLYES SIKERSZTORI

A szakmai karrier Siófokon kezdő-
dött, 1995-
ben, a főiskola 
mellett foglal-
kozott az IT ke-
r e s kede l emme l , 
majd 1997-től 
az Alba Inter-
net Kft. tulaj-
donos-ügyvezető 
igazgatója. A jól 
menedzsel kft.-re 
2000-től figyelt 
fel a piac, végül 
2003-ban az 
Axelero vásárol-
ta meg – ötödik 
kérőjeként a cég-
nek. Az ügyveze-
tő igazgatóból az 
Axelero direkt 

é r t é k e s í t é s i 
osztály veze-

tője, majd 
igazgató-

helyet-
t e s e 

lett. 2005-től az Axelero, később 
a T-Online értékesítési vezérigazgató-
helyettese, az idén már az Albacomp 
Zrt. vezérigazgatója.
Ha sikerül elcsípni a vezérigazgató 
urat, a sűrű programok közepette, és 
kivárjuk megérkezését, jó beszélgető-
társra találunk személyében. A fent 
összefoglalt, komoly karriertörténet 
egy harmincas évei elején járó em-
beré, aki érzésem szerint semmit nem 
vesz véresen komolyan, a játék öröme, 
élvezete juttatta oda, ahol tart. Ami-
kor a munkáról kérdeztem elmondta, 
hogy a T-online-nál 2005-re jutott 
el a péntekek utálatáig – ekkorra 
egy jó csapat és a velük együtt elért 
sikerek töltötték ki a hétköznapokat, 
így a hétfő mindig nagyon messzinek 
tűnt. „A távközlés után visszatérve 
az IT terültére kihívást jelent – itt 
újra el kell érni, hogy partnerként 
kezeljenek. A jövő szerintem a azon 
múlik, hogy tudunk-e projektekben 
gondolkodni vagy sem.”
Úgy vélem, egyetértenek velem ab-
ban, hogy az eredményeket látva az 
Albacomp csapatának sikerül projek-
tekben gondolkodnia.

Vitkóczi Éva
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A SZELLŐZTETÉS SZÜKSÉGESSÉGE
A lakóépületek építése során a mai, kor-
szerű építőipari anyagok és technológiák 
alkalmazása merőben új követelményeket 
támaszt a lakások átfogó szellőztetésének 
tervezésével szemben.
A lakások tudatos, tervezett szellőztetésé-
nek jelentősége és igénye szorosan össze-
függ az építőanyag-gyártás, a vegyipar (va-
kolóanyagok, műanyagbázisú felületképző 
anyagok, stb.), de különösen a nyílászáró 
rendszerek fejlesztési eredményeivel, 
amelynek köszönhetően a lakások hősziget-
elő képessége javult, a fűtésére felhasznált 
energia pedig csökkent. 
Közismert, hogy minden emberi tevékeny-
ség több, kevesebb mennyiségű párater-
meléssel jár. 
Néhány jellemző adat:
– Pihenő személy: 40 g/h, azaz 320 g 
éjszakánként és személyenként;

– Zuhanyozás: 2000 g/h, azaz 300 g  
zuhanyozáskor;

– Ruhaszárítás: 2000 g/gép, azaz 200 g 
naponta és személyenként;

– Főzés: 1000-2000 g/főzés, azaz 
3000 g naponta.

A felsorolásból is látható, hogy 
egy 3-4 tagú család átlagos napi 
páratermelése, illetve víz felszaba-
dítása elérheti a 10-15-20 kg-
ot, melyet tudatosan tervezett, és 
a lakás minden helyiségére kiterje-
dő légcserével el kell távolítani, ellenkező 
esetben megkezdődnek a káros folyamatok. 
A magas belső páratartalom amellett, hogy 
rontja a komfortérzetet, kondenzációs pára-
lecsapódásokat okoz, amelyek a felületi fol-
tosodásban és penészesedésben jelentkező 

esztétikai hibák mellett károsítják az épület 
szerkezeti elemeit is.
A régi, ma már korszerűtlen, magas hő-
szigetelési értékekkel rendelkező, gyenge 
szárny- és tokszerkezetű fa nyílászárók 
réseken, hézagokon keresztül folyamatosan 
biztosították a lakás helyiségeiben az ún. 
„természetes” légcsere lehetőségét. Mivel 

az ablakok szer-
kezeti hiányossá-
gaiból adódóan 
a belső légmoz-
gás lehetősége 
adott volt, így 
felhígulhatott a 

lakásban termelt pára koncentrációja, ezál-
tal csökkent az abszolút páratartalom.

Később, a fejlesztések nyomán a külső 
nyílászárókat felváltották a mai, tökéletesen 
záródó, dupla üvegezésű, jó minőségű hő, 

Office - avagy mi kell egy jó irodába?

A PÁRA ÉS A SZABÁLYOZOTT SZELLŐZÉS

F
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hang- és légszigetelt változatok, melynek 
következménye a természetes légcsere 
korlátozása (gyakorlatilag megszüntetése), 
ezzel együtt a belső páratartalom káros 
növekedése, illetve kivitelezési hiányossá-
gok következtében épületszerkezeti elemek 
hibás hőszigetelése véletlenszerű hőhidak 
kialakulását eredményezte.

EURÓPAI GYAKORLAT
Nyugat-Európában a tervezők a légtömör 
ablakok megjelenésével és a többi építő-
ipari anyagot érintő fejlesztési eredmény 
felhasználásával gyorsan felismerték, hogy 
a lakások szellőztetésének tervezésekor 
figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a 
helyiségek, helyiségcsoportok, sőt több-
szintes épületek is, a határoló falak, illetve 
a külső nyílászárók által alkotott zárt rend-
szerré váltak.
A technológiai fejlődéssel egyidejűleg 
Európa több országában, módosítva az 
építési szabványokat, előírták, hogy a 
„doboz effektus” kialakulásának elkerülése 
érdekében pl. lakást csak minden helyisé-
gére kiterjedő, tervezett és lehetőleg sza-
bályozott szellőztetéssel lehet építeni.

Fentiek alapján nem tartható a korábbi 
tervezői gyakorlat, mely szerint pl. egy 
lakás szellőztetése csak a kiszolgáló he-
lyiségekre (konyha, kamra, fürdőszoba, 
WC) korlátozódik, ugyanis alapvető fizikai 
realitás, hogy az elvezetni szándékozott 
levegő mennyiségével arányos légmeny-
nyiség utánpótlásáról gondoskodni kell, 
tehát tudatosan beáramoltatott levegő 
nélkül nem oldható meg hatékonyan 
az elszívás bármilyen választott formája 
(gravitációs, központi ventilátorral, vagy 
helyiségenkénti szívóventilátorokkal történő 
gépi). A légutánpótlást a lakószobák fe-
lől célszerű biztosítani, mert a megfelelő 

nyomáskülönbséggel kialakított egyirányú 
légforgalommal a szobák is részeivé válnak 
a szellőztetett helyiségeknek. Az említett 
nyílászárók beépítésével új feladatként 
jelentkezett a nyílt égésterű gázkészülékek 
(gázüzemű kazánok, gáztűzhelyek) bizton-
ságos működéséhez szükséges égési levegő 
utánpótlásának korszerű megoldása is.

ITTHON, MAGYARORSZÁGON
Elmondható, és minden tisztelet a kivé-
telnek, hogy Magyarországon a tervezői 
szemlélet csak késve és igen 
lassan igazodik a ma fejlett-
nek nevezhető építőipari 
technológiák következtében 
jelentkező új kihívásokhoz.
Lakóépületi műszaki do-
kumentációk egész sorával 
találkozhatunk még ma is, 
melyekben a szellőztetés 
„féloldalas”, tehát csak a 
szennyezett levegő elszívá-
sát tervezték, a friss levegő 
szabályozott beáramoltatása 
megoldatlan.
A megállapítás abban az 
esetben is igaz, ha a he-
lyiségek friss levegő ellátását 
a tervezők az ablakok kinyi-
tására bízzák, ugyanis a törekvés a minél 
kisebb hőveszteséggel járó, optimalizált és 
szabályozott szellőztetés kell, hogy legyen.

A MEGOLDÁS

A fentiekben vázolt, fokozottan hő, hang- 
és légszigetelt, ún. légtömör nyílászárók 
piaci elterjedése, illetve az ezzel szorosan 
összefüggő szellőztetési problémák megol-
dására a francia AERECO Rt. már huszon-
öt éve kifejlesztette a belső páratartalom 
érzékelése alapján vezérelt szellőztetési 
rendszerét.
A fejlesztőmunka eredménye a nemzetközi 
összehasonlításban is egyedülálló műszaki 
megoldásokat tartalmazó, automatikusan 
működő, a helyiségeken belüli páratartalom 
érzékelése alapján vezérelt, ún. higrosza-
bályozású szellőztetési rendszer.

Az AERECO higroszabályozású rendszer 
működésével a helyiségek között irányított 

légforgalom jön létre, melynek során a friss 
levegő szabályozott módon, a légbevezető 
elemeken keresztül áramlik a lakószobákba 
(a zárt rendszerbe), a párával és szagok-
kal szennyezett levegő pedig a kialakított 
egyirányú légáramlás során, a légszennye-
zéssel terheltebb kiszolgáló helyiségekbe 
telepített (fürdőszoba, WC, konyha), 
szintén szabályozottan működő légelvezető 
elemeken keresztül távozik. 
A rendszer légbevezető és légelvezető 
elemei a belső páratartalom folyamatos 

érzékelésével, zsaluk nyitásával és zárásával 
a lakás minden helyiségében, illetve teljes 
területén, automatikusan és külső segéd-
energia nélkül szabályozzák a beáramló 
friss levegő, valamint az elvezetésre kerülő 
szennyezett levegő mennyiségét, biztosítva 
ezzel a belső légtérben a mindenkori opti-
mális légcserét és a páratartalmat.

GÉPI SZELLŐZTETÉSI RENDSZER 
MŰKÖDÉSI ELVE

A higroszabályozású elemekbe beépített 
páratartalom érzékelő egy többrétegű, spe-
ciálisan kezelt poliamid pántköteg, amely 
a laboratóriumban beállított határértéket 
meghaladó páratartalom-növekedés esetén 
nyúlik, a csökkenésekor pedig összehúzó-
dik. A pántköteg hosszúsága változásának 
hatására az adott légbevezető vagy légel-
vezető zsalu – a páratartalom mértékének 
megfelelően – fokozatmentesen nyílik, 
illetve záródik.
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A rendszer működési elvéből következik, 
hogy szabályozott légcserére azokban a 
helyiségekben és olyan időpontokban, il-
letve mértékben kerül sor, ahol a megemel-
kedett páratartalom indokolja, valamint az, 
hogy az épületszintek, illetve azon belül az 
egyes helyiségek, helyiségcsoportok szel-
lőztetése egymástól függetleníthető. 

A LEVEGŐ BEÁRAMLÁSA 
HIGROSZABÁLYOZÁSÚ LÉGBEVEZETŐ 

ELEMEK SEGÍTSÉGÉVEL
A friss levegő beáramlását a lakószo-
bák nyílászáróiba, vagy ahol erre nincs 
lehetőség (pl. egyedileg gyártott, íves 
kialakítású nyílászárók), ott falátvezetéses 
módon beépíthető higroszabályozású, 
rovarhálóval és külső oldali esővédővel 
ellátott légbevezető elemek biztosítják. A 
megfelelő komfortérzetet biztosító szel-
lőztetés különös jelentősséggel bír olyan 
lakások esetén, ahol az előírt határértékeket 
meghaladó külső, járműforgalomból, vagy 
egyéb okokból származó zajterhelést csak 
a megfelelő hangszigetelési paraméterekkel 
rendelkező nyílászárók teszik elviselhetővé. 
Ezekre az esetekre fejlesztette ki az Aereco 
Rt. a higroszabályozású légbevezető elemek 
zajszűrővel ellátott nyílászáróba szerelhető 
akusztikus változatát, amely kiegészítő 
tartozék nélkül (pl. akusztikus esővédő) 
nyitott zsaluállás mellett is 36 dB. zaj-
csökkentést ér el. A megfelelő kiegészítő 
elemekkel a zajcsökkentés 42 dB mértékig 
növelhető.
A típusválasztékban külön említést ér-
demelnek a rögzített és növelt minimum 
hozamra állított, nyílászáróba építhető vagy 
falátvezetéses légbevezető elemek, melyek 
a nyílt égésterű, kéménybe kötött vagy nem 
kötött gázüzemű készülékek (pl. gázüzemű 
kazán, gáztűzhely) helyiségeinek külső for-
rásból származó égési levegő utánpótlását 
biztosítják. Az említett gázkészülékek a 
működésükhöz az égési levegőt a környe-
zetükből nyerik, így légpótlás biztosítása 
nélkül fokozottan légtömör nyílászárók nem 
építhetők be. Az Aereco elemek beépí-
tésével elkerülhető pl. az újonnan beépített 
ablakok légtömör jellegének más módon 
történő megszüntetése (pl. gumitömítések 
eltávolítása, perforációk, amely megoldások 

esetén számolni kell az ablakok szerkezeti 
elemeinek fokozott szennyeződésével, 
valamint a változó szélirány és szélerősség 
következtében jelentkező nemkívánatos 
hanghatásokkal.)

A PÁRÁS, SZENNYEZETT LEVEGŐ 
ELTÁVOLÍTÁSA AERECO 

LÉGELVEZETŐ ELEMEK SEGÍTSÉGÉVEL
Az Aereco szellőztetési rendszerhez 
tartoznak a páradús, szennyezett levegő 
elvezetésére szolgáló higroszabályozású 
légelvezető elemek, melyeket a fokozott 
pára, illetve szagokat képző tevékenységgel 
járó helyiségekben kell elhelyezni, mint pl. 
konyha, kamra, fürdőszoba, WC, garázs, 
stb. A légelvezető elemek széles skáláján 
belül egyaránt megtalálhatók a gravitációs 
és a központi ventilátorral működtetett gépi 
szellőztetési rendszerhez illeszkedő típusok. 
A légelvezető elemek közös műszaki jel-
lemzője a méretezett minimum léghozam, 
amely két-háromszorosa a légbevezető 
elemeknek. A légbevezető és légelvezető 
elemek minimum léghozamok különbsége 
teszi lehetővé a lakóterek közötti irányított 
és egyirányú légmozgást. 
A párás, szennyezett levegő eltávolítására 
több megoldás kínálkozik. Az egyik alter-
natívája a szabályozott központi ventilá-
torral történő elszívás, vagy ha méretezett 
gravitációs kürtőszellőzést terveznek, úgy 
a kiszolgáló helyiségekben kialakított 
légcsatorna kiállásokba épített Aereco 
higroszabályozású gravitációs légelvezető 
elemek teszik szabályozottá az elszívást. A 
hagyományos, szabályozhatatlan gravitációs 
szellőzéssel szemben elkerülhető a komoly 
hőveszteséget jelentő meleg levegő indo-
kolatlan kiáramlása (pl. nem tartózkodik 
otthon senki). Lehetséges alternatíva, ha 
a szennyezett levegő elszívását helyiségen-
ként (WC, fürdőszoba, kamra, konyha) 
felszerelt szívóventilátorokkal biztosítják. 
Ebben az esetben az Aereco légbevezető 
elemek és a kereskedelmi forgalomban kap-
ható kis ventilátorok kombinációjáról van 
szó. A rendszer optimális működésének 
feltétele, ha a konyhai és a fürdőszobai 
ventilátorok kétfordulatúak, és alacsonyabb 
fordulatszámon folyamatosan üzemelnek 
(alapszellőzést biztosítanak), párafeldúsu-

lás estén pedig a páraérzékelők magasabb 
fordulatra kapcsolják. Az említett módon 
megfelelő kommunikáció jön létre a higro-
szabályozású légbevezető elemek és a ven-
tilátorok között, így létrejön a légutánpótlás 
és az elszívás összehangolt működése. A 
páraérzékelők az adott helyiségben termelt 
pára mellett – a folyamatos alaphozam 
következtében – érzékelik a lakás többi 
helyisége felől érkező szennyezett levegőt 
is, és biztosítják a légcserét. A megoldással 
a légbevezető elemek felől, a ventilátorok 
irányába mutató egyirányú légmozgás meg-
valósítható.
A szellőztetés megoldása, illetve a légtér 
átöblítése különös jelentőséggel bír a közös 
légterű nappali-étkező, illetve a nappali-
étkező-konyha, illetve az étkező-konyha 
helyiségek esetén.
Az elterjedt konyhai szagelszívó készü-
lékekkel kapcsolatban megjegyzem, hogy 
azok használatával a nappali-étkező-kony-
ha közös légterű helyiségek szellőztetése 
részben megoldatlan marad, ugyanis gya-
korlati tapasztalat, hogy a háziasszonyok 
a szagelszívót pl. mosogatás idején nem 
kapcsolják be. Tekintve, hogy a több 
funkciós helyiségben a termelt párának 
csak egy része származik főzésből, ezért 
a helyiség szellőztetéséhez a páraterhelés-
nek megfelelő teljesítménnyel, de szinte 
folyamatosan – a légutánpótlás megoldása 
mellett – működtetni kellene a szagelszívó 
berendezést, ellenkező esetben a több 
funkciónak megfelelő szagos, párás levegő 
egyidejűleg jelen lesz.
Fentiekből következik, hogy egy szagel-
szívó készülék a rendszerben működő 
szellőztetést nem pótolja, a megállapítás 
viszont fordítva igaz, tehát ezen helyiségek 
szellőztetési rendszerbe való illesztésével a 
szagelszívó készülékek kiválthatók. 

Elmondható, hogy az AERECO szellőzte-
tési rendszer légbevezető és légelvezető ele-
meinek automatikus működése megelőzve a 
páralecsapódásokat, annak összes károsító 
következményét, egy optimalizált, meg-
felelő komfortérzetet biztosító folyamatos 
légcserét biztosít, melynek során jelentős 
fűtési energiamegtakarítás érhető el.

Poroszlay István
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ÚJ FORD SZALON NYÍLT 
SZÉKESFEHÉRVÁRON – BŐVÜLT 

AZ IVANICS KFT. KÍNÁLATA

A megnyitón Ivanics úr elmondta, céljuk 
egy olyan épület megépítése volt, amely 
méltó a Fordhoz, méltó a Volvohoz és Szé-
kesfehérvárhoz. A tárgyi feltételek adottak 
az eredményes munkához, a legmodernebb 
felszereléssel, teljes körű kiszolgálással várják 
ügyfeleiket. Az Ivanics család kötelékében 
54 munkatárs dolgozik, akik hozzáállásukkal 
segítették a csapatot a 
sikerek elérésében, és 
abban, hogy a fehérvári 
szerviz önálló műszaki 
vizsgáztatási jogot 
kapjon Ford és Volvo 
gépkocsikra. Az Ivanics 
Kft. 2001-ben szerzett 
jogot a Ford dél-budai 
forgalmazásához, ekkor 
egy dinamikusan fejlődő, 
jó csapathoz csatlako-
zott. A fehérvári szalon 
a Ford Hungary Kft.-vel 
közös döntés eredménye, hiszen a város 
lehetőséget ad arra, hogy két kereskedő egy-
üttműködéssel, jó munkát végezhessen.

A megnyitón beszé-
det mondott Laky 
Andrea, a Ford 
Kelet-Közép Euró-
pai Kft. ügyvezető 
igazgatója, akitől 
megtudhattuk, hogy 
a Ford magyarorszá-

gi eredményei 20%-kal nőttek a tavalyi 
mutatókhoz képest – ezzel az eredménnyel 
második az importőrök között. A sikerek 

köszönhetőek a stabil kereskedőhálózatnak, 
illetve a versenyképes modellpalettának. 
Az Ivanics Kft. eredményeit mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy Ivanics 
urat 2003-ban a Ford Márkakereskedők 
Szövetsége tagjává választotta, 2005-ben 
az Ivanics Kft. lett az év márkakereskedője 
és az eddigi eredmények alapján jó esélye 
van 2006-ban is elnyerni ezt a megtiszt-
elő címet. 

A beszédek sorát Warvasovszky Tihamér, 
Székesfehérvár polgármesterének szavai zár-
ták, aki örömét és elismerését fejezte ki az 
Ivanics Kft. sikere miatt. Elmondta, a város az 
ország legdinamikusabban fejlődő települése, 
amely jól látszik az értékesített autók számá-
ból is. Külön kiemelte hogy az Ivanics család 
hozzáállásával, a város érdekében végzett 
munkájával, az intézményekkel, szervezetek-
kel való együttműködésével igazolta, hogy 
igazi állampolgárai Székesfehérvárnak. Végül 
stílusosan Henry Ford szavait idézte: „Ösz-
szejönni jó kezdés, együtt maradni haladás, 
együtt is dolgozni – siker.”

2006. október 20-án délelőtt nyitotta meg az 
Ivanics Kft. Ford Márkakereskedését és szer-
vizét, egy épületben a Székesfehérváron már 
1992. óta forgalmazott Volvoval. 

Laky Andrea, a Ford Kelet-Közép Európai Kft. ügyvezető igazgatója
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1 MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKŰ 
TALAJCSERE DUNAÚJVÁROSBAN

A program keretében a szennyező anya-
gok eltávolítása biológiai módszerekkel, 
környezetbarát módon valósul meg a most 
kezdődött és 2008. december 30-ig 
tartó munka során. A Dunaferr Zrt. a most 
elindított kármentesítési program lezárultát 
követően önerőből folytatja a vállalat kör-
nyezetének rehabilitációját.
A Dunaferr-DBK Kokszoló Kft. a Duna-
ferr Zrt. tagvállalataként kőszénből állít 
elő kokszot, amit az integrált acélgyártási 
technológia során a nyersvasgyártáshoz 
használnak fel. A kokszgyártáskor nagy 
mennyiségű kamragáz keletkezik, amelynek 
tisztításakor különböző melléktermékeket, 
benzolt és kátrányt állítanak elő.

A Dunaferr privatizációját megelőzően az 
akkori tulajdonos, az ÁPV Rt. felmérette, 
hogy milyen környezeti károk keletkeztek a 
vállalat több évtizedes működése során, és 
talajfúrásokkal térképezték fel a társaságcso-
port teljes területének szennyezettségét. A 
feltárt szennyezést a Dunaferr Zrt. bejelen-
tette a Közép-dunántúli Környezetvédelmi 
Felügyelőségnek. A hatóság a szennyezé-
sek lehatárolása érdekében részletes tény-
feltárást írt elő, és ennek eredményeiből 
kiderült: a kokszgyártás melléktermékeként 
előállított szerves vegyületek évtizedekkel 
ezelőtti tárolása és átfejtése során jelen-
tős mennyiségű szennyező anyag jutott a 
talajba, amely az idők során elérte a felső 
talajvízréteget is.

“A Dunaferr Zrt. célja, hogy termelő tevé-
kenységét környezete fenntarthatóságának 
biztosítása mellett végezze.” – mondta 
Lukács Péter, a Dunaferr Zrt. műszaki 
vezérigazgató helyettese. “A talaj- és a 
talajvíz megtisztítása, a szennyező-anyagok 

eltávolítása rendkívül költséges, hosszantar-
tó folyamat, melyet a Dunaferr szakemberei 
egyrészt önerőből, másrészt pályázati 
források felhasználásával valósítanak meg.” 
– tette hozzá a vezérigazgató helyettes.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-
térium közös pályázati kiírásában meghir-
detett Környezetvédelem és Infrastruktúra 
Operatív Program (KIOP) pályázati céljai 
és feltételei minden tekintetben megfelel-
tek a cégcsoport szándékainak, hiszen a 
pályázati csomag egyik előirányzata ép-
pen az ivóvízbázisok, valamint a talaj- és 
talajvíz védelme érdekében végrehajtandó 
kármentesítési munkák finanszírozását tűzte 
ki céljául.

A pályázati anyag elkészítését a Dunaferr 
Ztt. külső segítség igénybevétele nélkül 
valósította meg. A pályázati kiírás igen 
szigorú követelményeinek az összes, a kok-
szoló területén lévő részterület ugyan nem 
felelt meg, de a pályázat így is alkalmasnak 
látszott a legproblémásabb területek kár-
mentesítésének finanszírozására.
A támogatás 100 százalékos finanszírozást 
biztosít a megpályázott feladatokra, de a 
projekt jelentős feladatokat ró a Dunaferre 

is, hiszen a terület előkészítése, a haszná-
laton kívüli tartályok, a csővezetékek és az 
épületek elbontása a sikeres kármentesítés 
szükséges előfeltétele.

A szennyező anyagok eltávolítása, amelyet 
a Corax-Bioner ZRt. valósít meg, a ható-
sági előírásnak megfelelően biológiai mód-
szerekkel, környezetbarát módon, jelentős 
károsanyag-kibocsátás nélkül történik meg. 
A talajba és a talajvízbe baktériumtörzsek 
bejuttatása szükséges, amelyek lebontják 
az ott található szennyező anyagokat. A 
folyamat gyorsítása érdekében a talajvizet 
folyamatosan - speciális csőhálózat, un. 
drénrendszer segítségével - kell kitermelni, 
a felszínen biológiai és mechanikai tisztítás-
nak kell alávetni, majd ezt a tisztított vizet a 
talaj átmosatására lehet felhasználni.
A pályázati ciklus lezárása után a Dunaferr 
Zrt. önerőből folytatja a kármentesítést a 
hatósági előírások maradéktalan teljesítése 
érdekében, illetve ezzel párhuzamosan a 
pályázati forrásból nem finanszírozható 
részterületeken is végrehajtja a kármente-
sítést.
A szennyezőanyagok sikeres eltávolítása, a 
kármentesítés befejezése után még 4 évig 
kell figyelni a talajvízben a szennyező kom-
ponensek mennyiségét – ezzel is igazolva, 
hogy az elvégzett kármentesítési munka tar-
tósan javította, helyreállította a környezet 
állapotát.

Forrás: ma.hu

1 milliárd forintos ráfordítással, történetének legjelentősebb 
környezeti rehabilitációs programját valósítja meg a Dunaferr 
Zrt. Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjától megpá-
lyázott forrásból a dunaújvárosi iparvállalat a Dunaferr-DBK 
Kokszoló Kft. területén keletkezett talaj- és talajvízszennyezés 
kármentesítését végzi el.
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ELKÉSZÜLT A KISBÉRI KÓRHÁZ

Az orvosok, nővérek mindent megtettek 
azért, hogy a nem éppen ideális körülmé-
nyek között jó ellátást kapjanak a betegek. 
1996-ban, amikor a kórházakban az ágyak 
számát csökkentették, Kisbéren megszűnt 
a sebészet és a szülészet. Maradt a bel-
gyógyászat és a rehabilitáció. A kórház 
létfontosságú a kistérségben. Két okból 
is. Egyrészt a távolságok, másrészt az itt 
élők egészségi állapota miatt. Egy három 
évvel ezelőtti, megyei felmérés alapján, a 
térségben volt a legmagasabb a halálozási 
arány, a szív és érrendszeri, mozgásszervi 
betegségben szenvedők listáját is a Bakony-
alja vezette. 

Az uniós követelményrendszernek azonban 
nem felelt meg a régi kórház. Szerencsés 
csillagzat alatt született a döntés egy új 
kórház felépítéséről. Pályázni lehetett 
címzett állami támogatásra, és egy épí-
tésszel való találkozás az egész város arcula-
tát, benne a tervezett kórházat is átszabta. 

Az ötlet alapján az iskolának használt 
ménes kórházhoz építettek egy új épület-
szárnyat. Ez lett a kórházi rész, a régi épü-
letben pedig, a szakrendelő kapott helyet. 
Összesen 7200 négyzetméter alapterületű 
az új kórház. Felszereltségét tekintve talán a 
legkorszerűbb ma Magyarországon. 

A 2,2 milliárd forintos állami támogatást 
azért nyerték el, mert jó érzékkel felismer-
ték, hogy az egészségügy változó szerkeze-
tében a rehabilitáció fontos szerephez jut. 
A mozgásszervi betegségek megelőzésére, 
gyógyítására specializálódott kisbéri kór-
háznak van jövője. Főleg úgy, hogy a Lo-
varda műemlékegyüttes egyik épületében a 
rehabilitációt szolgáló wellness központot 
alakítottak ki. A megmaradást szolgálja 
az is, hogy már évek óta szoros szakmai 
együttműködés van a kisbéri és a móri 
kórház között, ami most magasabb szinten 
folytatódhat. A kistérség települései is a 
zsebükbe nyúltak, pedig három, kifejezet-

ten hátrányos helyzetű is van közöttük, s 
50 millió forintot tettek hozzá a beruházás 
költségeihez. 

Abban is eltér az új kórház a többitől, 
hogy szerverközpont is működik benne. A 
kisbéri kistérség pályázati úton nyert 360 
millió forintot a Bakonyalja településeinek 
számítógépes fejlesztésére. Ennek része a 
most épülő kisbéri kórház belső informatikai 
rendszerének teljes cseréje is. Itt a beteg-
ellátást, a gyógyszertári- és laborrendszert 
átfogó komplex vállalatirányítást vezetnek 
be. A térség háziorvosai hozzáférnek 
majd a kórházi laboratórium adataihoz és a 
kartonrendszerhez, le tudják kérdezni saját 
betegeik laboreredményeit és vizsgálati 
adatait. Ha a pácienst szakrendelésre kül-
dik, előre tudnak időpontot foglalni.

Dr. Udvardi Erzsébet polgármester asszony 
az átadási ceremónián kiemelte, hogy a 
kilencvenes évektől kezdve szerették volna 
elérni a költözést. Végül két osztály bezárá-
sa után sikerült címzett állami támogatáshoz 
jutni. Eredetileg más helyszínre tervezték az 
épületet, egy kívülről jövő építész tanácsára 

azonban változtattak 
az elképzelésen. Neki 
köszönhetően a tiszti 
kaszinóból polgármes-
teri hivatal, a hivatal-
ból művelődési ház, 
az iskolából pedig 
kórház lett. Mind-
össze három hónap 
állt rendelkezésre az 
átterveztetéshez.
Hozzátette: az építke-
zéshez az önkormány-
zatnak csupán annyit 
kellett hozzátenni, 
amelyből az útépítést 
finanszírozták. Ezentúl 
a legfőbb feladatuk az 
lesz, hogy fenntartsák 
az eddiginél két és 
félszer nagyobb te-
rületet.

T.O

Tavaly új művelődési központot, az elmúlt hétvégén új kórházat 
avattak Kisbéren. 1947-ben, Batthyány Kázmér egykori kasté-
lyában kezdte meg működését Kisbéren a kórház. Tíz év múlva 
a kastély lóistállójából alakítottak ki szakrendelőt.



35 ÉVES A GYERMELYI

A beruházás az infrastruktúra kiépítésével kezdődött, 
melyet egy automata 6200 raklap befogadó képes-
ségű magasraktár megépítése követett, majd az alap-
anyagellátó-rendszer, a műszaki kiszolgáló épületek, 
berendezések és egy új gyárcsarnok megépítésével 
folytatódott. A beruházás a gyártósorok cseréjével 
és a raklapképzésig automatizált csomagolórendszerek 
kiépítésével zárult. A kapacitásbővítő beruházás során 
az új tésztagyárba egy nagy kapacitású szálasáru gépsor, 
illetve egy apróáru gépsor is üzembeállításra került.
A fejlesztésnek köszönhetően a magyar tulajdonban 
lévő gyermelyi tésztagyár a régió meghatározó tészta-
gyártó vállalata lett, a gyár kapacitása meghaladja az évi 
30000 tonnát, ezáltal könnyebben kapcsolódhat be a 
koncentrált nemzetközi kereskedelembe is.
A sok változás mellett továbbra is változatlanok marad-
tak a vállalat állandó, egyedi értékei:
– a hagyományok ápolása, 
– a kiváló minőségű saját alapanyagokra épülő, teljesen 
zárt termékpálya fenntartása, azaz a Gyermelyi tészta 
továbbra is friss, 
saját termelésű 
tojásból és kiváló 
minőségű búzából 
őrölt speciális 
lisztből készül. 

A kiváló mi-
n ő s é g ü k n e k 
köszönhetően 
a Gyermelyi 
tojásos tészták 
a tésztapiac 
prémium kate-
góriájába tar-
toznak, ugyanis 
a tojásnak 
köszönhetően 

nemcsak gazdagabb ízzel és 
jobb főzési tulajdonsággal ren-
delkeznek a tojás nélkül készült 
hagyományos és durum tészták-
nál, hanem táplálkozás-élettani 
szempontból is értékesebbek. A 
tojásnak köszönhetően a tészta 
teljes értékű fehérjéket, vitami-
nokat, lecitint, vasat és egyéb 
fontos ásványi anyagot tartalmaz. 
A tojás fehérjéje a legjobb minő-
ségű, 98%-ban emészthető, és 
főzés után sem veszít az értéké-
ből. A tojásban szinte az összes 
vitamin megtalálható. Emellett a 
tojásos tészták gazdagabb ízvi-
lággal és ruganyosabb állaggal is 
rendelkeznek. Zsírsavösszetétele 
optimális arányban tartalmazza a 
telítetlen zsírsavakat.

A kapacitásbővítő beruházások 
segítségével a vállalat további 
piacok lefedését tűzte ki céljául, 
illetve a közép-kelet európai ré-
gióban is szeretné megismertetni 
a kiváló magyar tojásos tésztát a 

fogyasztókkal.

Magyarország piacvezető tésztamárkája, a Gyermelyi tészta az 
idei év szeptemberében ünnepelte fennállásának 35. évforduló-
ját. Az ünnep apropója volt még az új tésztagyár átadása, mely 
az idén befejeződött 4 Mrd Ft-ot meghaladó két és fél éves beru-
házás eredménye. 
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BERICAP BT. – HUNGARY
A székesfehérvári Bericap az idén új, 4700 négyzetméteres 
csarnokkal és új gépekkel dolgozik tovább a műanyag 
kupakok piacán. A beruházás 1,1 milliárd forintot tesz ki, 
ám Dr. Papp Dénes ügyvezető igazgatótól megtudjuk, hogy a 
fejlesztés nem újdonság a Bericap-nél. 

A Bericap Záródástechnikai 
Bt. 1993 áprilisában 65 
millió forint alaptőkével 
alakult többségi külföldi 
tulajdonban lévő vállalkozás. 
Fő tevékenysége a mű-
anyag kupakok és speciális 
záró elemek fröccsöntési 
technológiával való gyártása és 
értékesítése elsősorban kelet- 
és dél-európai országokba, 
de az elmúlt években egyre 
jelentősebb szállítások 
valósulnak meg a nyugat-
európai országok irányába is.

A Bericap által gyártott 
műanyag kupakokat az üdítő és 
ásványvízipar, az élelmiszeripar, 
a motorolaj ipar, a vegyipar és 
a gyógyszeripar használja 
különböző típusú 
csomagolások lezárására. 

A vállalat által 
gyártott termékek 

egyre nagyobb 
v o l um e n b e n 
találhatók meg 
az üdítő és 
ásványvíz, 
az étolaj, az 

élelmiszeripari PET csomagolásokon 
ugyanúgy, mint a fémdobozos, 
a fémhordós vagy esetleg más műanyag 
kiszereléseken. A vállalat az elmúlt 
tizenhárom év alatt mindig törekedett a 
legkorszerűbb és versenyképes termékeket 
gyártani és szállítani a partnerei részére.

A vállalat árbevétele az 1994 évi nettó 
274 millió forintról 2005-re elérte a 
8,8 milliárd forintot, amelynek több, 
mint 90%-a exportszállítások formájában 
realizálódik. A cég üzleti tervei szerint a 
vállalat a 2006 év nettó árbevétele meg 
fogja közelíteni a 10 milliárd forintot.
A beruházás szinte folyamatos, a 4700 
négyzetméteres csarnok egy zöldmezős 
beruházás harmadik ütemeként készül el. 
Így a következő években a hely adott az 
új és egyre modernebb gépek számára. 
2007-ben egy milliárdos kapacitásbővítés 
a cél, új gépekkel érhető el. 

A vállalat fő tevékenysége és stratégiai 
irányvonala továbbra is az export 
folyamatos bővítése és a meglévő 
kulcspartnerek megtartása. A vállalat 
főbb exportpiacai a következők: 
Németország, Ukrajna, Románia, 
Csehország, Horvátország, Franciaország, 
Olaszország, Szerbia és Lengyelország, 
de termékei eljutnak olyan távoli országok 
piacaira is, mint a Karibi szigetek.

A vevőkör tekintetében a Bericap a nagy 
multinacionális vállalatok beszállítója 

a kelet-európai térségben, mint például 
a Coca-Cola, Elopak, Bunge, Nestlé, 
Pepsi-Cola, MOL, de igen neves 
partneri körrel rendelkezik a kelet-, dél-
kelet európai térségben is.

A Bericap termékei egyre ismertebbek 
és közkedveltek, mivel a versenyképes 
ár mellett a termékek minőség és 
korszerűség tekintetében igen magas 
színvonalat képviselnek, amit a folyamatos 
hatékonyság-javítás és nagy szériagyártás 
biztosításával lehetett elérni. 

A Bericap összesen 400 féle kupakot 
gyárt, ebből több, mint 25 különféle 
típusú műanyag kupak állítható elő a 
fehérvári gyárban. Az előállított kupakok 
85%-a nagy volumenű gyártást jelent 
(típusonként a 100 millió darabos éves 
gyártástól kezdve az 1,5 milliárdos 
gyártási volumenig). Ez a viszonylag 
nagy gyártási volumen biztosítja a 
fröccsöntő gépek, a tamponozó és szerelő 
gépek maximális kihasználtságát, és ez 
a folyamatos versenyképesség egyik 
záloga.
Saját szabadalomként jelent meg a piacon 
a sípos sportkupak, amely a gyermekeknek 
készült, és a flakonról letekerve sípként 
működik. Az új termék arra a partneri 
igényre született, hogy a kupak hangot 
adjon ki – a megvalósítás saját ötlet és 
fejlesztőmunka eredménye. 2008 elejétől 
a visegrádi országokban is találkozhatunk a 
sípos sportkupakkal.
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HÍREK A RÉGIÓBÓL
SZÉKESFEHÉRVÁR

SZIVATTYÚGYÁR ÉPÜL 
A SÓSTÓI IPARI PARKBAN

 
Mint ismeretes áprilisban Tatabányán 
jelentették be, hogy a Grundfos új üzemet 
létesít Székesfehérváron. A Sóstói Ipari 
Parkban épülő gyárban bokrétaünnep-
séghez hasonló rendezvényt tartottak, 
ahol a szerkezetkész gyártócsarnokban 
egy belógó pezsgősüveget kellett kővel 
eltalálni.

A fehérvári gyár 31 millió eurós beruházással és mintegy 
350 fős létszámmal kezdi meg működését jövőre a Sós-
tói Ipari Parkban. A Grundfos Székesfehérváron készíti 
majd a vállalatcsoport a szennyvízszivattyú termékkörbe 
tartozó KP és AP szivattyúkat. Az üzem egy részén 
pedig a búvár- és szennyvízszivattyúk kábeleinek össze-
szerelése folyik majd. A termelőegység alapterülete, az 
irodák nélkül, mintegy 20.000 m2 lesz. 
A dán vállalatcsoport 350 új munkahelyet létesít, 
és 25 ezer négyzetméternyi üzemet épít a dunántúli 
megyeszékhelyen, azon belül húszezer négyzetméternyi 
lesz a gyártófelület. A székesfehérvári gyárban víz- és 
szennyvízszivattyúkat készítenek majd exportra, a világ 
minden részébe.
Az ünnepségen Székesfehérvár polgármestere emlékez-
tetett rá, hogy a dán cégóriás április 3-án jelentette 
be, hogy Székesfehérváron építi fel második magyar-

országi gyártóüzemét. Azért választotta a várost, mert 
ott megfelelő gazdasági környezetet talált a beruházás 
megvalósításához.
– Székesfehérváron az elmúlt négy évben 63 milliárd 
forint értékű beruházás valósult meg, és hatezer új 
munkahely létesült – mondta Warvasovszky Tihamér, 
Székesfehérvár polgármestere. A befektetési feltételeket 
tovább javítja majd a közlekedési infrastruktúra fejlődé-
se, az elkerülő út második ütemének építése, illetve az, 
hogy várhatóan 2009-re elkészül az Alba Airport, a 
börgöndi repülőtér. 

TATABÁNYA
SZLOVÁK HÁZAT AVATTAK 
TATABÁNYA-BÁNHIDÁN

 
Szlovák-házat avattak Tatabánya-Bánhi-
dán, a Gellért téren az egykori elemi is-
kola, majd iskolamúzeum helyén. Az épü-
lettel a helyi kisebbségi önkormányzat a 
városrészen élt és jelenleg is élő szlovák 
közösségnek kíván emléket állítani. Az 
emlékház kezdeményezői úgy vélik, hogy 
a településrész múltjának, így a szlovák 
nemzetiségi hagyományok megőrzésének 
kiemelt jelentősége van.

Fontos Tatabánya és Bánhida lakóinak, hogy megismer-
jék azt, hogy városunkban egykor szlovák értékteremtő 
közösség élt, és jelenleg is aktívan, többek között egy 
ötfős önkormányzattal és helyi művészeti csoportokkal 
működik. Mint ismeretes az újonnan létrejött szlovák 
ház Bánhida egyik legrégebbi középülete volt, itt már 
az 1800-as évek végén elemi oktatás folyt szlovák 
nyelven. Az ezerkilencszázas évek közepéig a Dózsa 
György Általános Iskolához tartozott és az intézmény 
felső tagozatos tanulóinak adott helyet, majd ott a Ta-
tabányai Múzeum iskolatörténeti kiállítást nyitott. Az 
épület 2005-ig üresen állt, ekkor kapta meg a szlovák 
kisebbség helytörténeti gyűjtemény kialakítására.

Szlovák tájházzá való átépítését a helyi és az országos 
szlovák önkormányzat mellett a tatabányai önkormányzat 
is támogatta. Az épület felújításához hozzájárult még 
Bencsik János polgármester, Lévai Ferenc alpolgármes-
ter, Jóna Imre, Makláry-Szalontai Csaba és Pleier Ta-
más képviselők, valamint dr. Németh Imre, Katzenbach 
Ádám, Vasas Mihály volt önkormányzati képviselők.
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Az épületavató ünnepséget a Bánhidai 
Fúvosok Zenekar térzenéjét követően 
Fuzik János, az Országos Szlovák Ön-
kormányzat elnöke és dr. Bene Magdol-
na címzetes főjegyző nyitotta meg. Kö-
szöntőt mondott: Jóna Imre képviselő, 
dr. Németh Imre, a Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke és Keveházi István 
alelnök, valamint Nagy László prépost.
A műsorban közreműködött a Bánhidai 
Szlovák Dalkör. Az esemény kapcsán 
három helytörténeti kiállítás is nyílt, így 
a Bánhidai helytörténeti gyűjtemény, 
melyet Izingné Pruzsina Rózsa ajánlott az 
érdeklődők figyelmébe. A Köztünk élő 
népművészet-et elevenítik meg a Bánhi-
dai Kézműves Kör munkái és Hlogyik Ist-
ván kovácsmester alkotásai. Ezt a tárlatot 
Nagy Vincéné népi iparművész nyitotta 
meg. A résztvevők az ünnepségen ezen 
kívül megtekinthetik a Magyarországi 
szlovákok lakodalmi viselete a XX. század elején című 
kiállítást, melynek értékes darabjaival Király Katalin, a 
Szlovák Közművelődési Központ igazgatója ismertette 
meg a jelenlévőket.

VESZPRÉM MEGYE
JÖN AZ EMELETES VONAT! 

Különleges vendég érkezik november 
elején a balatonfüredi és a tapolcai ál-
lomásra. Emeletes vasúti kocsikat tar-
talmazó szerelvényt tesztel a MÁV Zrt. 
október 27-től november 13-áig.

A vonat bemutató úton van Magyarországon, és bárki 
utazhat vele. Német mozdonyok húzzák, két BR 218-
as, vagyis a legismertebb és legnagyobb számban üze-
melő német dízelmozdony. November 4-én az északi-
parton lehet megcsodálni az emeletes kocsikat, melyek-
ből a tervek szerint nagyobb mennyiséget vásárol majd a 
MÁV Zrt. Aki fotózni szeretné, vagy utazna is vele 4-
én szombaton kell erre időt szánnia. Az első szerelvény 
7.05-kor indul a Déli pályaudvarról, Balatonfüredre 
9.51-kor érkezik, majd személyvonatként 9.55-kor 
tovább indul Tapolcára. Visszafelé szintén menetrend 
szerint gyorsvonatként jön, Tapolcáról 12.30-kor in-
dul, Balatonfüredre 13.22-kor érkezik és indul tovább 
Budapestre. Az emeletes szerelvény november közepéig 
bejárja majd a fontosabb hazai vasútvonalakat.

LÁBATLAN
JUDO ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

Az 1994-ben születettek, azaz a DIÁK 
„A” korosztály Nemzeti Bajnokságát 
rendezték október 21-én Lábatlanon. Az 
ország 46 judo szakosztálya 146 fővel 
vett részt a versenyen. Nagyon szépen 
rendezett versenyt sikerült összehozni. 
Ez köszönhető támogatóinknak és a lel-
kes szülőknek.

Boda Csaba alpolgármester üdvözölte a megjelenteket, 
majd Schrenk Péter, az egyesület elnöke megnyitotta a 
versenyt. Ezt követően dr. Frank Wild a Holcim Hungá-
ria Zrt. igazgatója tolmácsolta a cég üdvözletét.
A versenyzők színvonalas mérkőzéseken döntötték el a 
helyezéseket.

Kiemelkedett a mezőnyből a lábatlani Hédai Melánia, 
aki a serdülő arany mellé begyűjtötte ennek a korosz-
tálynak az aranyát is. Mindhárom mérkőzését ipponnal 
nyerte, akciót sem tudtak végrehajtani rajta.
Komárom-Esztergom megyei eredmények:
45 kg 1. Nemzeti Bajnok, Hédai Melánia (Lábatlan), 
edzői: id. és ifj. Fizel József
66kg 2.helyezett, Szikora Kristóf, Leányvár
32kg 3. helyezett, Nemes Klaudia, Leányvár
41kg 3.helyezett, Weszelovszky Nikolett, Leányvár
45kg 3.helyezett, Dömötör Alexandra, Oroszlány
66kg 3. helyezett, Frank Arnold, Leányvár
+66kg 3. helyezett, Novák Márk, Oroszlány





Márton napi vigadalom 
a neszmélyi Hilltop Borászatban

A neszmélyiek ismét vigadalomba hívják a közeli s a távoli vidék lakóit. 
November 10-én és 11-én több helyszínen rendezik meg a Márton napi 
vigadalmat. A rendezvények egyik kiemelt helyszíne a melegeshegyi Hilltop-
Neszmély Borhotel és Étterem, a Hilltop Neszmély Pincészet, valamint 
a Hilltop Törköly Pálinkafőző. A Márton napi újbor ünnepéről Szabó 
Gabriella, a Hilltop-Neszmély Borhotel és Étterem rendezvényszervező 
managere adott lapunknak tájékoztatást.

November 10-én egy konferencia keretében 
találkoznak a borszakma nagyjai a Hilltop 
Neszmély Zrt. hagyományos Szent Márton 
napi újbor ünnepén. A szimpóziumra meg-
hívott közel 200 vendég a szakmai progra-
mot követően „tesztelheti” az újborokat. A 
hiedelem ugyanis úgy tartja, hogy Márton az 
újbor bírája, azaz ilyenkor már iható az újbor. 
A kóstolást követően pedig a libaebéddel a 
vendégek megalapozhatják anyagi jólétüket 
is. Eleink ugyanis úgy hitték, aki Márton 
napján libát nem eszik, egész évben éhezik. 
Így tehát Márton napján, aki teheti, a libát 
étkei közé felveszi.

A „főpróbát” követően másnap, november 
11-én 10-től este 7-ig óránkénti turnusok-
ban egész napos borkóstolásra nyílik lehető-
ség a Hilltop Neszmély Pincészetében, ahol 
a főszerepet természetesen a 2006-os év 
újborai játsszák. A közel 50 féle neszmélyi 
borból ezúttal négy újbort kóstolhatnak az ér-
deklődők a pincészet százéves hagyományos 
ászok pincéjében. A látogatás keretében le-
hetőség van megtekinteni a reduktív szőlőfel-
dolgozás folyamatát is, azaz lépésről lépésre 
végig követhetjük a szőlő útját, az újborig. 
A kíváncsiabbak akár a Method Traditionel 
pezsgőkészítés rejtelmeibe is bepillantást 
nyerhetnek a 300 méteres rövid séta során. 
Természetesen a borkóstolás ideje alatt egész 
nap nyitva tart a Hilltop Borszaküzlete, ahol 
a korábbi évek palackozott boraiból vásárol-
hatnak a vendégek.

Akik a borkóstolás közben megéheznek, a 
Magyarország 100 Legjobb Étterme közé 
beválasztott Hilltop-Neszmély Borhotel és 
Étteremben Márton napi libamenüből lak-
mározhatnak. Libaebédnek választhatnak Sü-
tőtök krémlevest vagy Liba ragu levest, Sült 

libacombot káposztával, vagy aszaltszilvával 
töltött libát barnamártással és körtével töltött 
krokettel. Természetesen ha valaki mégsem a 
libában látja a megoldást a teljes éves élelme-
zésének biztosítására – azaz valami mást kíván 
–, a Hilltop-Neszmély Borhotel és Étterem 
teljes választéka rendelkezésére áll. A kívá-
natos eledelt akár előre is kiválaszthatják az 
élelmesebbek, hiszen a www.hilltop.hu web-
oldalon a teljes étlap megtalálható. (Meg-
jegyezzük, ha kedvet kaptak a Márton napi 
vigasságokhoz, asztalfoglalásukat mihamarabb 
intézzék, mert ilyen alkalmakkor a vendégek 
szép számmal élvezik a hotel és étterem 
szolgáltatásait!)

Ha pedig a borkóstolás, eszem-iszom sem 
lenne elég, a Hilltop Törköly Pálinkafőző pá-
linkakóstolásra invitálja mindkét nap vendége-
it. Délelőtt 10-től este 7-ig Neszmélyen, a 
Petőfi Sándor út 7/A alatt háromféle pálinkát 
kóstolhatnak az ínyencek, sőt megtekinthetik 
a hagyományos törkölypálinka főzés techno-
lógiáját is.

November 10-én és 11-én, várja tehát Önö-
ket a Meleges-hegyen a Hilltop-Neszmély 
Borhotel és Étterem, a Hilltop Neszmély Pin-
cészete és a Hilltop Törköly Pálinkafőzője.

Cseh Teréz

Asztalfoglalás:

Hilltop-Neszmély 
Borhotel és Étterem

Horváth Enikő üzletvezető:
Tel.: 34/550-440,
fax: 34/550-441, 

e-mail: hillhot@hu.inter.net

AZ ÚJBOR ÜNNEPÉN MÁRTON 
NAPI LIBALAKOMA
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Hangsúlyozta: eljött a kooperáció idősza-
ka. A versenyképesség javítása érdekében 
szükség van az adó- és járulékpolitika struk-
turális átalakítására, amelyet még ebben a 
kormányzati ciklusban el lehet indítani 
– mutatott rá a GKM vezetője. 

Szavai szerint az adórendszeren belüli 
strukturális átalakítás az élőmunka terheit 
érintené és szélesítené az adózók bázisát. 

A strukturális átalakításra azért van szükség, 
hogy könnyebb, egyszerűbb helyzetbe ke-
rüljenek a vállalkozások Magyarországon. 
A magyar gazdaság és a nemzeti fejlesztés 
központjában a versenyképességnek kell 
állnia és ennek egyik feltétele az üzleti 
környezet javítása – hangzott el a tájé-
koztatón. 

A miniszter ismertette a Gazdasági és Köz-

lekedési Minisztérium „Üzletre hangolva” 
című programját. Megfogalmazta, cél a 
vállalkozói környezet dinamizálása, a váll-
alkozások működési és tranzakciós költsé-
geinek csökkentése. „Célunk, hogy az állam 
ne gátolja, hanem segítse a vállalkozásokat” 
- mondta a GKM vezetője. Ehhez jobb 
szabályozásra, kevesebb papírmunkára, 
adminisztrációs terhekre, a pénzügyi és 
jogi kockázatok csökkentésére és patrióta 
gazdaságpolitikára van szükség. 

Fő beavatkozási területként a miniszter 
megemlítette a cég- és adóadminisztráció 
egyszerűsítését, a vállalkozások jogbizton-
ságának növelését, a pénzügyi működési 
feltételek javítását, a verseny tisztaságának, 
átláthatóságának biztosítását is. 

A  programból az év végére készülhet el 
egy kormány előterjesztés. 
Bienerth Gusztáv, az Amerikai Kereskedel-
mi Kamara elnöke és a Versenyképességi 
Tanács ülésének társelnöke kedvezően ér-
tékelte, hogy a tanács rendszeresen, határ-
ozott javaslatokat készít a versenyképesség 
rövid és hosszú távú javítása érdekében. 
A program kidolgozásában az Ön javasla-
taira is számítunk! 

Kérjük, javaslataival Ön is járuljon hozzá 
egy dinamikusabb, az „üzletre jobban 
hangolt” vállalkozói környezet kialakítá-
sához! 

Forrás: GKM

Üzletre hangolva

ÜLÉSEZETT A 
VERSENYKÉPESSÉGI TANÁCS 

A Versenyképességi Tanács budapesti ülését követő sajtótájé-
koztatón Kóka János miniszter, 2006. október 17-én elmond-
ta, hogy a tanács ülésén éles felvetések érték a közigazgatási 
szolgáltatások minőségét, valamint az adó- és járulékpolitika 
struktúráját. Hangsúlyozta: a felek a konvergenciaprogram 
végrehajtása mellett foglaltak állást. Kiemelte: az ülésen a gaz-
dasági élet szereplői mellett részt vettek a parlamenti pártok 
szakértői is. 

REGIO REGIA
A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA
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A SZERZŐRŐL
A Borsodból elszármazott Szöllősi 
Miklós mérnökember, 1976 óta 
dolgozik a Komárom-Esztergom 
Megyei Atlétikai Szövetségben, 
azaz életének eddigi ötvenhárom 
évéből harmincat a sportok ki-
rálynőjének szolgálatában töltött. 

Ez a harminc év a megye atlétikai 
életében sok kisebb-nagyobb sikert 
és sok kudarcot hozott. A korszak 
krónikásának feladatát vállalta fel 
a szerző a Tatabányai Sport Club 
műanyag borítású atlétikai pályá-
jának avatása alkalmából megjelent 
könyvében.

A KÖNYVRŐL
Szöllősi Miklós 
első próbálko-
zása ez a kötet. 
S e m m i k é p p e n 
nem akarunk 
ü n n e p r o n t ó k 
lenni, de el kell 
mondani, hogy a 
rutin hiánya meg 
is látszik a köny-
vön. Harminc 
év nagy idő, 
még a teljesség 
igénye nélkül 
is túl nagy egy 
ekkora terjedel-
mű kiadványhoz. 
Ta p a s z t a l t a b b 
tollforgató erről 
az időszakról 
akár három kö-
tetet is írhatott 
volna, és még 
akkor is lehetne 
hiányérzetünk.

Talán a forráshiány volt az oka, hogy 
a szerző mindössze arra vállalkozott, 
hogy elsősorban a megyei atlétikai 
szövetség archívumát öntötte könyv-
formába. Ez nagyon tisztességes 
dolog, de szívesen olvastam volna 
például a tapasztalt sportvezető 
személyes élményeiről, valamint a si-
keres időszakok hátteréről is. Arról, 
hogy a megszólaltatott sportolókkal, 
edzőkkel, sportvezetőkkel mi történt 
azóta, hogyan élnek ma. Mindezek 
hiányoznak, így kicsit jegyzőkönyv-
szerű lett a mű. A megjelenés apro-
póján adta volna magát a műanyag 
futópálya elkészültének története is, 
hiszen ez sem érdektelen.
Mindezek ellenére hiánypótló köte-
tet vehet kezébe az olvasó, főleg, 
ha szereti ezt a csodálatos sport-
ágat. Tisztelet érte az írónak és a 
kiadónak is. Szöllősi Miklós menet 
közben úgymond „belejött” az írás-
ba, következő opuszában az olimpiai 
ezüstérmes sportolóról, a tatabányai 
Kiss Antalról szándékozik könyvet 
készíteni. Mit is mondhatnánk stíl-
szerűen? Talán azt: hajrá Miklós!

Süle Károly

A királynő és az ő szolgálója

SZÖLLŐSI MIKLÓS: A VÖRÖS 
SALAKTÓL A PIROS REKORTÁNIG

Új sportkönyvet vehet kezébe az atlétika iránt érdeklődő, hi-
szen nemrég jelent meg Szöllősi Miklós debütáló írása, melynek 
címe: A vörös salaktól a piros rekortánig. Az alábbiakat megje-
gyezve ajánljuk figyelmükbe a kötetet.

SZÖLLŐSI MIKLÓS: A VÖRÖS SALAKTÓL A PIROS REKORTÁNIG
Tatabánya, 2006.

Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Atlétikai Szövetség
Készült az Alfadat-Press Kft. gondozásában

Ára: 790 Ft



Mégis a ruha teszi az embert?

Az üzletemberek – de különösen az üzletasszonyok – jól tudják, hogy a jó megjelenés 
fél siker. Ugyanakkor a vezető beosztásban dolgozók azzal is tisztában vannak, 
hogy kevéske szabadidejük nem mindig elegendő a ruha-problémák tökéletes 
megoldásához. Ha tetszik valami, akkor az biztos, hogy nem a mi méretünkben 
kapható, ha a mi stílusunkban rálelünk valamire, az valahogy mégsem áll 
rajtunk tökéletesen… és így tovább… gondolom sokaknak ismerős élmények 
ezek. Az alkalomhoz illő ruhát tehát nem is olyan könnyű megválasztanunk. 
Éppen ebben segíti ügyfeleit a tatabányai Ametiszt. A ruhákról, a divatról, 
az Ametiszt terveiről Cseke Judit textilmérnökkel, mestervizsgás női 
szabóval, az Ametiszt tulajdonosával és vezetőjével beszélgettem, akinek 
meggyőződése, hogy igen is a ruha teszi az embert, legalábbis mindaddig, míg 
meg nem szólal. Az első benyomás pedig – mint tudjuk – nagyon is fontos.

– Kiknek és mit tud nyújtani az 
Ametiszt?
– Elsősorban a középkorosztálynak 

dolgozunk, azoknak, akik irodai, banki, 
menedzseri munkájukból adódóan nap mint 

nap elegánsan, kösztümösen „kénytelenek” 
megjelenni. Egyedi tervezésű, kisszériás kon-
fekciós kosztümöket, alkalmi ruhákat, blúzokat, 
nadrágokat, szoknyákat készítünk hölgyek szá-
mára. Saját márkanevünk és márkaboltunk van, 
amelyeket Ametiszt néven hozunk forgalom-
ba. Mindezek mellett természetesen egyedi 
ruhák tervezését és kivitelezését is vállaljuk.

– A hölgyek tehát profi megoldáso-
kat találnak az Ametisznél, de mi 
lesz a többiekkel? 
– Terveink között már szerepel a „fiúsítás” 
is, remélhetőleg hamarosan az urakat is 

segíteni tudjuk öltözékük megválasztásában. Rövi-
desen a fiatalabb korosztály felé is nyitni fogunk, 
Ametiszt Girl márkanéven olyan egyedi, kisszériás 
ruhákkal lépünk ki a piacra, amely koránt sem mond-
ható konzervatívnak. Ezeket a fiatalos, kifejezetten 
vagány modelleket egy tehetséges fiatal tervezővel 
együttműködve készítjük.
De új irányt jelent majd az alkalmi ruháinkat illetően 
az ún. kézzel festett megoldás. Festőművész barát-
nőm egyszerűen megfesti az álmainkat. Már most is 
készítünk kézzel festett díszsálakat, alkalmi ruhákhoz 
stólákat – ezeket díszdobozba csomagolva is értéke-
sítjük, s így akár szép céges ajándékká is válhatnak 
–, de a jövőben az alkalmi ruhákat szeretnénk ily 
módon szépíteni.
Tavasszal – terveink szerint – megnyitjuk bemuta-
tótermünket, ahol alkalmi ruháink megvásárolhatóak, 
megrendelhetőek lesznek, illetve ilyen jellegű egyedi 
tervezésű ruhák elkészítését is vállaljuk majd. Egy-

AMETISZT  DIVATHÁZ 
– AHOL  AZ ÜZLETASSZONYOKAT ÖLTÖZTETIK



ü t t m ű k ö d ü n k 
a Letti meny-

asszonyi ruhasza-
lonnal is. Mi elsősorban az örömanyáknak 
készítünk gyönyörű alkalmi ruhákat, melyekben 
gyermekük egyik legszebb ünnepén méltó 
módon megjelenhetnek. Jövő év februárjában 
a  városi sportcsarnokban megrendezésre
 kerülő esküvői kiállításon is részt veszünk 
ezekkel a modellekkel. Az alkalmi ruhák 
mellett kézifestett üvegdíszekkel, dísz-
tárgyakkal is szeretnénk majd meglepni 
a „násznépet”. 
– Az Ametiszt egyedisége a ruhák anyagában, 
stílusában, de főleg az árában is megmutatko-
zik. Meglepően alacsony árfekvésű kosztümök 
kaphatók itt.
– Az anyaghasználatunkat alapvetően a klasz-
szikus jellemzi, akár a stílusunkat. Kevertszálas, 
jól kezelhető anyagokat használunk, olyanokat, 
amelyek nem gyűrődnek, kimoshatóak és mind-
amellett természetesen trendinek is kell lenniük.
Az alacsony árat pedig úgy tudjuk biz-
tosítani, hogy ezek bizony termelői árak. 
Nem rakódik rá a kereskedelmi csatornák 
felára, a kis- és nagykereskedelmi árrés.

– A ruhák, a tervek, a kiszolgálás 
mind, mind azt üzenik, hogy ennek 
az üzletnek olyan vezetője van, aki 
szerelmes a szakmájába. Tényleg így 
van ez?
– Én, amióta az eszemet tudom, mindig az 
embereket öltöztettem. Ehhez a munkához 
óriási szeretet és alázat kell. Szeretni kell az 
embereket és megismerni őket. A vevőinket 
előbb-utóbb név szerint ismerjük, folyamatosan 
„összedolgozunk” velük, így tudunk igazán a 
segítségükre lenni, hogy a hozzájuk illő stílust 

közösen megtaláljuk. Fontos tehát az összhang, 
a „csapatmunka”, legyen szó kétszemélyes mini 
csapatról, vagy akár nagyobb csoportokról. 
Több éven át öltöztettük például a városi 
mazsorett csoportot, s itt is mindig fontosnak 
tartottuk az együttműködést, az odafigyelést 
például a koregráfiára.

– Az Ametisztban más egyedi szolgál-
tatások is megtalálhatóak. Gondolok 
itt az sms-értesítésre. Mit is takar ez?
– Van egy listánk, amelyen a törzsvásárlóink 
szerepelnek. Ha elkészül egy-egy új kollekció, 
vagy éppen akciózunk, akkor először őket ér-
tesítjük egy kör sms-ben, meg hisszük, hogy a 
kedvező feltételekről minden esetben először 
nekik kell tudniuk, s csak utána jöhet a nyil-
vánosság.

Cseh Teréz 



Szakmai kiállítás és előadások 
keretében mutatta be a HP 
grafikai üzletága az új fejlesz-
tésű Designjet Z sorozat nagy 
formátumú nyomtatóit, amely 
igazi nagyágyú a fényképnyom-
tatás területén.

A HP 8 tintás Designjet nyomtatója kie-
melkedő színhelyességet és megbízhatósá-
got biztosít a világ első nyomtatóba épített 
spektrofotométerével. Az eredmény: 
élénk, hatásos és széles formátumú színes és 
fekete-fehér nyomatok készítése (24” vagy 
44” méretig) a 8 új, pigment alapú HP 
Vivera tintával, szegéllyel vagy szegély nél-
kül a HP kreatív és speciális hordozóinak 
széles skáláján. A világ első nyomtatóba 
épített spektrofotométerének köszönhetően 
áttörést értek el a színkezelésben. Ez a pre-
cíziós eszköz lehetővé teszi az automatikus 
színkalibrációt és egyszerűvé teszi az ICC-
profilkezelést, így megbízható, színhelyes 
színeket biztosít bármilyen papíron. Ideális 
a grafikusok, művészek és fényképészek 
számára, akik széles formátumú (24”–44” 
széles), kiváló minőségű nyomatokat és 
próbanyomatokat szeretnének készíteni 
megbízható színhelyességgel.

A HP azonban nem csak a Z sorozattal 

rukkolt elő, hanem a Desingjet 9000s és 
10000s nyomtatóival is, amelyek elsőként 
lépték át 260 cm-es határt a grafikai 
nyomtatásban.

A HP Designjet 10000s az alacsony 
oldószertartalmú tintákra jellemző tartóssá-
got nyújtja felhasználóinak a szuperszéles 
formátumú piacon. A 264 cm maximális 
szélességű, kiváló minőségű, tartós kül- és 
beltéri nyomatok készítésére képes nyomta-
tó 16,35 m2/óra sebesség mellett, 720 x 
720 dpi maximális felbontással állítja elő a 
feltűnő, élénk színhatású szuperszéles for-
mátumú feliratokat, bannereket, óriásplaká-
tokat, fali drapériákat, ablakra helyezhető 
és gépjármű-grafikákat. 

A HP Designjet 10000s nyomtatósoro-
zat fejlett papírkezelő rendszere támogatja 
a kéttekercses és kétoldalas nyomtatást, 
valamint az alátét nélküli hálónyomtatást. 

A hat nagy teherbírású piezo nyomtatófej-
jel kiegészítve ezek a jellemzők rendkívül 
produktív és sokoldalú szuperszéles for-
mátumú nyomtatást tesznek lehetővé. Az 
új rendszer jól boldogul az olcsó, bevonat 
nélküli nyomtatási anyagokkal, ezáltal csök-
kenti az üzemeltetési költségeket, és javítja 
a beruházás megtérülését. A HP célja a 
10000s-el, hogy versenyre kelhessenek 
a felhasználók a szitanyomó cégekkel ár és 
tartósság terén.
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HP NAGY NAP – ÚJ VILÁGOT INDÍT 
EL A HP DESIGNJET Z SOROZAT



Színházi körkép I.
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A 2006-2007-es színházi évad 
indulása kapcsán kerestük fel 
a Veszprémi Petőfi Színház 
igazgatóját, aki tavaly au-
gusztus elsejétől tölti be ezt 
a posztot. Rácz Attila táncos, 
koreugráfus, a Közép-Európai 
Táncszínház egyik alapítója, 
a Dunaújváros Táncszínháza 
alapító művészeti igazgatója, 
aki 2005-ben a Magyar Köztár-
saság Ezüst Érdemkeresztjét 
is megkapta, Kőváry Katalin 
művészeti vezetővel és Egressy 
Zoltán irodalmi vezetővel az 
oldalán irányítja a színházat.

– Milyen elképzelésekkel vágtak neki 
a nagy kalandnak, a Petőfi Színház 
vezetésének?
– Művészeti oldalról megfogalmaztuk, hogy 
egy vidéki színháznak nem lehet specia-
lizálódni, hanem helyes arányt kell találni a 
könnyed, ám igényes daraboktól a komoly 
szellemi izgalmat okozó produkciókig. Ezen 
törekvésünk megvalósításában sokat segít a 
Latinovits Játékszín, amely a kísérletezések, 
újítások, a speciális előadások színtere. A 
helyi közönség igényei alapján tehát egy-
aránt meg kell szólítanunk a gyermekeket, 
a fiatalokat és a felnőtteket is. Ugyanakkor 
látnunk kell, hogy nem igazán rózsás ma 
a színházak anyagi helyzete. A fenntartó 
Veszprém Megyei Önkormányzat értékelte 
pályázatunkban azt, hogy célul tűztük ki a 
hatékonyabb működést. Ennek keretében 
gondot fordítunk az ésszerűbb anyag-
gazdálkodásra, például nem kell minden 
darabhoz vadonatúj díszlet, a régebbiek 
egyes elemei felhasználhatók újra. Díszlet- 
és jelmezműhelyünkben a hatékonyabb 
létszám és munkaóra kihasználás jegyében 
bérmunkákat vállalunk más színházaknak; 
asztalosaink, női-férfi varrodánk, festőink 
így plusz bevételhez juttatnak bennünket 
januártól. Ezekre a lépésekre szükség is 

van, hiszen át kellett alakítanunk a mun-
kaszerződéseket, színészeink az új rendelet 
értelmében vállalkozókból közalkalmazottak 
lettek, így bérterheik komoly kiadást je-
lentenek.

– A nem várt nehézségek ellenére a 
múlt kötelez…
– Így igaz. A Petőfi Színház – főleg a 70-
es, 80-as években – rendszeresen mutatta 
be magyar szerzők új darabjait, kísérleteiről, 
előadásairól legendákat meséltek. Célunk 
nem lehet más, mint hogy Veszprém újra 
felkerüljön az ország színházi térképére. 
Valamikor a frissen végzett színészek, ren-
dezők vidéken kezdték pályafutásukat, ahol 
mindent kellett játszani, rendezni, így óriási 
rutinra tettek szert, amit később Budapes-
ten, vagy a filmvásznon kamatoztathattak. 
Ez lendületet, lehető-
séget adott a vidéki 
színházaknak. Az 
elmúlt század utolsó 
évtizedében azonban 
gyengültek ezek a ten-
denciák, ez az egész-
séges vidékre áramlás 
visszafogottabb lett, 
csökkentek az anyagi 
lehetőségek is. Így 
nagyon sok színházban 
feladták a korábbi tö-
rekvések nagy részét. 
Szűkült a kínálat, 
elmaradtak például 
a gyermekdarabok, 
nem a legigényesebb 
produkciók kerültek 
színpadra, túlzottan 
a szórakoztatás felé 
fordultak. Minden-
kit szorított az anyagi 
kényszer, azt nézték, 
mit lehet elhagyni. 
Egy-egy sikerdarab 
bevételeiből próbálták 

kigazdálkodni a komolyabb előadások költ-
ségét. Ez aztán azt hozta magával, hogy 
egyre kevesebb lett a szellemi izgalmat 
okozó darab, a nézők száma pedig fogyni 
kezdett. Veszprémben is mintegy hétezer 
bérlettulajdonos pártolt el a színháztól. Ez 
a folyamat szerencsére mára megállt. Mi 
úgy gondoljuk, hogy egy teátrumban nem 
lehet versenylogika alapján gondolkodni, 
hanem hosszú távon kell építkezni. Azt 
tudjuk tenni, hogy maximális igényességgel, 
szakmaisággal állunk neki a munkának. Egy-
egy előadásban mindennek benne kell lenni 
– megfelelő próbaszámnak, díszletnek, jel-
meznek, társulatnak – amit az igényel.

– Mitől lesz jó egy színház? Lehet-e 
ellenfele a tévének, mozinak, DVD-
nek?

Beszélgetés Rácz Attila igazgatóval

VESZPRÉM ÚJRA RÁKERÜLNE AZ 
ORSZÁG SZÍNHÁZI TÉRKÉPÉRE

F



– A tömegmédiumok atomizálják a kö-
zönséget, személytelenné teszik a pro-
dukciót. A színházban emberek játszanak 
embereknek, itt hús-vér módon átélhető 
közös élmény születik estéről estére. Ott, 
abban a pillanatban jön létre az előadás. 
A jó színház mindig a lét alapproblémáit 
feszegeti, így nemcsak a kellemes időtöltés 
a cél. Egy jó musical is lehet ilyen, például 
a kaposváriak Csárdáskirálynője tudott be-
szélni aktuális korkérdésekről. A darabokat 
az interpretáció minősége kelti életre, az 
erre való nevelést már gyermekkorban el 
kell kezdeni. A színház a „kiművelt ember-
fők” számára mond valamit, akik értenek a 
nyelvén, ki tudják bontani az absztrahációs 
síkokat. A rendező és a színész feladata, 
hogy ezeket az üzeneteket élménnyé tudja 
fogalmazni a közönség számára. Egy Ame-
rikában készült antropológiai tanulmány 
kimutatta, hogy az értő színházi nézők 
között nagyobbak a problémamegoldó, 
helyzetelemző, műveltségi mutatók. Mind-
ezek alapján én optimista vagyok, hiszen 
munkánkról pozitív visszajelzéseket kapunk 
a közönségtől.

– Mik az idei évad elképzelései?
– Évadnyitó bemutatónk Molnár Ferenc: 
Színház című három egyfelvonásosa volt. 
Novemberben a Három a kislány című 
daljátékkal kedveskedünk nézőinknek, 
majd karácsony előtt mutatjuk be Ander-
sen Hókirálynőjét, amely a gyermekeknek 
szóló zenés mesejáték. Az évad ősbemu-
tatója egy új magyar darab lesz, januártól 

játsszuk Egressy Zoltán Baleset című 
„álomthrillerét”. Márciusban Osztrovszkij 
Vihar-ja, áprilisban pedig Katajev Bolond 
vasárnap című zenés vígjátéka következik. 
Folyamatosan színpadon marad a Vitéz 
Bátor című táncmesejátékunk. A Latinovits 
Játékszínben már bemutattuk Szép Ernő: 
Ádámcsutka című, önéletrajzi fogantatású 
darabját. Már próbáljuk Sultz Sándor 
Igézet-ét, amely Vajda János szerelmének 
Ginának, és feleségének, Rózának küzdel-
mét mutatja be. Harold Pinter: A gondnok 
című drámája, és Kováts Kristóf zenés játé-
ka, a Kék veréb, melyben Marlene Dietrich 
és Edith Piaf barátsága a téma, a jövő év 
első felében kerül színpadra. Új kezde-
ményezésünk a Petőfi Zsöllye, amelynek 
keretében egy-egy előadás után (elsőként 
a Molnár Ferenc darab volt ilyen) a közön-
ség kötetlen körülmények között találkozhat 

az alkotókkal, szereplőkkel. Ez tehát a 
párbeszéd, a kommunikáció, a társas élet 
terepe, a színház közösségépítő funkció-
jának hordozója. Hisszük, hogy a Petőfi 
Színház Veszprém identitásképző eleme, 
egy olyan imázst hordoz, amiről a város, a 
megye soha nem mondhat le!

– Ezen gondolat jegyében emlékez-
tek szeptember elején a legendás 
színészkirályra is…
– Latinovits Zoltán 1971-73 között 
dolgozott Veszprémben, idén lenne 75 
éves, és harminc éve távozott az élők 
sorából. A kettős évforduló, úgy látszik, 
csak nekünk jutott eszünkbe! A három-
napos emlékezés keretében levetítettük 
az Isten hozta őrnagy úr!, az Utazás a 
koponyám körül és egyetlen megmaradt, 
rögzített színházi felvételként a Mario és a 
varázsló című filmeket. Pályatársak, barátok 
(Bujtor István, Eperjes Károly, Jordán 
Tamás, Moór Marianna, Meszléry Judit, 
Joós László, Ács János, Bakody József) 
igyekeztek felvillantani a nagy egyéniség 
művészetét, hatását. Gajdos József szín-
háztörténeti előadása, Hiller István szakmi-
niszter üdvözlő leve méltatta Latinovitsot. 
Mindhárom este a Nivegy-völgyi Borok 
Házában kötetlen vacsora és borkóstolás 
mellett, Vallai Péter vezetésével beszélget-
tek művészeink és a veszprémi közönség. 
Úgy gondolom, méltóképpen emlékeztünk 
a magyar színház- és filmművészet egyik 
legkiemelkedőbb alakjára!

veér
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Piliscsév
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Milyen vállalkozást is indíthat egy 
fiatalember és egy hölgy, akik közül 
az első a magyar díjugrató sport je-
les személyisége, másikuk gyermeke 
pedig a magyar ifjúsági díjugrató 
válogatott tagja? Természetesen 
lovardát nyitnak. Piliscséven jártunk 
a Prosper Lovasklubban, melynek 
vezetői, tulajdonosai Szotyori Nagy 
Kristóf és Zajonskovsky Nóra Bu-
dapestről kerültek a csodálatos 
környezetben lévő Komárom–
Esztergom megyei falucskába.

– Honnan az indíttatás?
– Szotyori Nagy Kristóf: A mi családunkban nagyon 
régi hagyomány a lovakkal való foglalkozás. Nagy-
apám nemzetközi fogathajtó bíró volt, nevéhez fűző-
dik a háború után a magyar lovassport, közelebbről a 
fogathajtás újraindítása. Nagymamám sem maradt el 

tőle, róla – Babochay Farkas Sándornéról – a 
Lovasélet októberi számában olvashatnak az 

érdeklődők. Szüleim is ezen a területen 
dolgoztak Tökön, majd Pilisboros-

jenőn a
 

Bessenyei-féle lovardában, így én is a lovak között 
nőttem fel, amely meghatározta egész pályafutá-
somat. A díjugratást választottam, a Budapesti 
Lovasklub versenyzőjeként részt vettem az 1996-os 
junior EB-n. Ez azért nagy dolog, mert köztudott, 
hogy ebben a sportágban nem tartozunk a világ és 
Európa legjobbjai közé. Ezután két év németországi 
munka következett Paul Schockemöhle istállójában, 
amely a legeredményesebb a világon. Főiskolát majd 
egyetemet végeztem Hódmezővásárhelyen majd Ka-
posváron, ezt követően pedig hat évig vezettem egy 
lovardát Pilisvörösvár és Csobánka között, amely je-
lentős szakmai tapasztalatszerzésre adott lehetőséget. 
Sokan ismernek a lovassport barátai között, 26 éve-
sen beválasztottak a Magyar Díjugrató Szakbizottság 
tagjai közé, jelenleg is szakmai vezetője vagyok az 
ifjúsági és a junior válogatottnak. Ezzel a háttérrel 
mertem belevágni saját lovardám alapításába.

– Ön viszont az élet teljesen más területén 
tevékenykedett eddig.
– Zajonskovsky Nóra: A külkereskedelem után a 
marketingkommunikáció területén, a reklámszakmában 
dolgoztam, viszont a fiam lovagolt az ifjúsági váloga-
tottban, kislányom most kezdi a díjugrató sportot, 
Kristóf az edzőjük. Így aztán én is kedvet kaptam 
ehhez a szép munkához. Első lépésben keresni kellett 
egy helyet, olyat szerettünk volna, ahol nem kell min-
dent a nulláról kezdeni. Az itteni öt hektáros terület 
korábbi gazdája már lerakta egy lovarda alapjait, és 
eladásra kínálta. Így belevágtunk, 2004. szeptem-
ber elsején megvásároltuk, és elkezdtük fejleszteni. 
A jó hely, a jó talaj adott volt, így ma már van egy 
százszor százméteres homokos pályánk, hatlovas 
jártatógépünk, megépült a lovaspanzió és a tizenhat 
boxos istálló mellett épül a fedett lovarda további 
tizennégy boxszal. Természetesen a saját erő szű-
kössége miatt mi is pályáztunk: a ROP 30%-os 

támoga-

tású, a lovasturizmus fejlesztését célzó kiírására. Bár 
elnyertük a támogatást, a mai napig még egy fillér 
sem érkezett a számlánkra. Pedig szükséges lenne az 
új lovarda befejezése, hiszen szorít az október 30-i 
átadási határidő. Ha ez sikerül, akkor télen-nyáron, 
az időjárástól függetlenül is teljes körű szolgáltatást 
nyújthatunk lovasainknak, vendégeinknek.
 
– Hogyan jellemezné tevékenységüket?
– Szotyori Nagy Kristóf: Lovak bértartásával, 
lovas oktatással, versenyeztetéssel foglalkozunk. 
Istállónkban jelenleg öt saját, és 15 bértartott ló van, 
ezeket én trenírozom, oktatom. A lovarda kedvező 
adottságainak és a szakmai munkánknak köszönhető-
en jó a hírünk, sokan keresnek meg a lovasoktatás és a 
bértartás iránt érdeklődők, már a most épülő helyeket 
is „kiadtuk”.

– Zajonskovsky Nóra: Másik lábunkat a lovaspanzió 
működtetése adhatja. Ha megérkezik a működési en-
gedély, akkor az épület ragyogó helyszínül szolgálhat 
cégek szabadidős programjainak lebonyolításához, 
menedzser tréningekhez, egynapos, sportos hétvégék 
tartásához. Éttermet nem kívánunk fenntartani, de 
ideszállítással meg tudjuk oldani az étkeztetést.

– Milyen a kapcsolatuk a faluval?
– Szotyori Nagy Kristóf: Lovasklubunk kívül 
esik Piliscsév belterületén, de naponta megyünk 
vásárolni vagy a postára, ahol már jól ismernek. Az 
önkormányzattal pozitív a kapcsolatunk, támogatnak 
az engedélyeztetésekben, érdeklődéssel figyelik 
fejlesztéseinket. A felújítások során helyi munkaerőt 
is igénybe vettünk. Jelenleg egyébként mellettünk 
még két lovászt alkalmazunk a Posper Lovasklub 
Kft- ben.

v.k.

LOVASKLUB A PILIS PEREMÉN
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„Négy évvel ezelőtt közös 
munkánk alapjául elfogadtuk 
gazdasági programunkat, s en-
nek szellemében igyekeztünk 
végezni képviselői munkánkat. 
Akkor megalkotott progra-
munk átfogta községünk éle-
tének minden területét – pl. 
egészségügy, oktatás, fejlesz-
tések, civil szféra stb. –, mivel 
alapvető működési elvünknek 
tekintettük a községünkben 
élő lakosok érdekeinek megje-
lenítését és érvényesítését.

OKTATÁS ÉS KULTÚRA
A szakmai, tartalmi munka fejlesztése, az 
általános iskolás korosztályok „helyben 
tartása” volt a kitűzött cél. Az iskolában 
adtunk helyet a Hangfestő művészeti is-
kolának, és ősztől megkezdi működését a 
kihelyezett zeneiskola. Jelentős fejlesztése-
ket hajtottunk végre az informatikai oktatás 
tárgyi feltételeit illetően. 
A Művelődési Ház tartalmi munkája is jel-
entősen javult. Sikeresen működik a festő-
kör, esetenként táncház, különféle előadá-
sok, gyermekprogramok, valamint a községi 
rendezvények színhelye a ház. Rendszere-
sen megszervezzük a Csévi napok-at. Igen 
sikeresek a lakosság körében a karácsonyi 
rendezvények. A Pincefalu Egyesületnek 
köszönhetően immár hagyománnyá vált az 
Orbán–napi vígasság, sőt, ebben az évben 
már a kisrégióra is kiterjesztettük.
Nagyot léptünk a helyi média megszervezé-
sében, kialakításában. Heti több alakalom-
mal vetítjük a községi rendezvényekről szak-
ember által készített filmeket. Fejlesztettük 
a helyi stúdió technikai felszereltségét is. 
Többszöri nekifutásra sikerült megalapítani a 
„CSÉVI KISBÍRÓ-ČÍVSKÁ BESEDA” c. 
nagy népszerűségnek örvendő, kéthavonta 
megjelenő helyi lapot.

SZOCIÁLIS TERÜLET, EGÉSZSÉGÜGY, 
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Önálló családgondozót foglalkoztatunk, jól 
működik gyermekjóléti szolgálatunk, logo-

pédust alkalmazunk. Minden évben szemé-
lyesen felkeressük az idős (73 éven felüli) 
lakosainkat jókívánságainkkal és karácsonyi 
segéllyel. Megszerveztük a mammográfiás 
szűrést, a férfiak számára a prosztatavizsgá-
latot. Az eltelt ciklusban kétszer rendeztük 
meg az egészségnapot, melynek keretén 
belül került sor fogászati-, látás-, vércukor-, 
nőgyógyászati- szűrésekre, lelki egészség-
gel, egészséges életmóddal kapcsolatos 
előadásokra.
A hivatalban megteremtettük az internet 
használatának lehetőségét. Sikeres pályá-
zatunknak köszönhetően sor kerülhetett az 
épület nyílászáróinak cseréjére, homlokzatá-
nak felújítására.

FEJLESZTÉSEK, KÖRNYEZETVÉDELEM
Leglátványosabb fejlesztésünk a Hő-
sök–tere parkosítása, parkolók kialakítása, 
díszburkolattal, díszvilágítással történő 
ellátása volt. Folytattuk útépítési, útfelújí-
tási programunkat is. Emlékművet emeltünk, 
parkot építettünk a Basa – Dolina – Tatár 
u. torkolatában. Az autóbuszmegállókban 
járdaszigeteket, várókat építettünk.
Elfogadtuk településünk rendezési tervét. 
Kialakítottuk a kereskedelmi-gazdasági terü-
letet, ahol már két vállalkozás is megkezdte 
működését. A Piliscsévért Közalapítvány 
segítségével játszóteret alakítottunk ki a 
Jubileum téren.
Folytattuk a Dicséretes Csévi Porta mozgal-
mat, új motívumként megalapítottuk a „Di-
cséretes Csévi Pince” címet. Megalkottuk 
Faluszépítő programunkat, ennek keretében 
utcákat fásítottunk. A pincefalu védelme is 
szerepelt programunkban, 
ennek megfelelően fogadtuk 
el rendezési tervünket, vala-
mint a pincés gazdák által 
szervezett és a területen 
elvégzett „tavaszi takarítás” 
is ezt a célt szolgálja.
 

SPORT, TURISZTIKA
A falusi turizmus beindítása 
is a célok között szerepelt, 
valószínű azonban, hogy 
lakosainkban még nem 

igazán tudatosult – a meglévő természeti 
adottságok ellenére – ennek a lehetőség-
nek kiaknázása. Ennek ellenére bontakoznak 
már csírái a majdani turizmusnak, az egyéni 
kezdeményezéseknek, valamint honlapunk-
nak köszönhetően az egyre több érdek-
lődő turista és kiránduló megjelenése. A 
Sportegyesületben jól folyik az utánpótlás 
nevelése, a felnőtt csapat pedig a megyei 
I.- ben játszik. Rendszeresen támogatjuk a 
Leányvári Judo SE-t, mivel a mi gyermeke-
ink ott is egyre-másra aratják sikereiket.

KAPCSOLATAINK
Rendszeresen tartottunk falugyűlést, köz-
meghallgatást, együttműködtünk – sőt 
munkánkat segítette – a helyi szlovák ön-
kormányzattal, az Országos Szlovák 
Önkormányzattal. Tagjai vagyunk az 
Ister-Granum Eurorégiónak és a Dorogi 
Kistérségi Társulásnak. Az egyházközséggel 
jó a kapcsolatunk, anyagilag is segítettük a 
templom felújítását. A jól működő polgá-
rőrség megalakítását mi kezdeményeztük, 
működését segítjük. Továbbra is fontos 
feladatként kell kezelni a fiatalok bevonását 
a közéletbe a közösségi élet szervezésébe. 
A mögöttünk lévő négy év testületi mun-
káját az együttműködés, – a kitűzött célok 
elérése érdekében – sokszor heves vitákkal 
tarkított testületi ülések jellemezték. Bi-
zonyára követtünk el kisebb hibákat, de 
tetteinket a közösségért való tenni akarás 
jellemezte.”

Nagy Mária
polgármester

PILISCSÉV 2002-2006 KÖZÖTT
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A Regionális Operatív Program keretében 
fejleszthető az óvodák és alapfokú nevelési 
intézmények infrastruktúrája – elősegítve 
ezzel a nevelés-oktatás minőségének és 
hatékonyságának javítását. Kiemelt terü-
letnek számítanak ezen belül a vidéki, kis 
településeken működő intézmények, ahol 
a település méretéből és szűkös lehetősé-
geiből adódó hátrányok tovább erősödnek 
a megfelelő oktatáshoz, informatikai esz-
közökhöz való hozzáférés hiányától. Az 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében 
ezért szükség van az épületek, termek, 
udvarok felújítása mellett az informatikai és 
kommunikációs infrastruktúra kiépítésére is, 
amely fejlesztések megteremtik az integrált 
oktatás feltételeit.

Nagyalásony az Ajkai Kistérséghez tar-
tozik, Somlóvásárhellyel, Devecserrel, 
Noszloppal és Városlőddel együtt vállalta 
a kistérségi oktatás és belső ellenőrzés 
feladatát. A Nagyalásonyban működő 
Kinizsi Pál Általános Iskolát egy társulás 
keretében működteti Pápasalamon, Kis-
szőlős, Vid, illetve tulajdonosként, de nem 
fenntartóként Dabrony települése. A helyi 
óvoda negyven fő fölötti átlaglétszámmal 
működik, amely az általános iskola stabil 
jövőjét jelzi. 
A település regionális szerepét erősíti az 
elnyert ROP pályázat, amely keretében 

körülbelül 204 millió forint jut az épület 
felújítására, átalakítására. Az átépítés a 
legújabb, 2002-es építészeti előírásoknak 
megfelelően zajlik, külön figyelmet fordítva 
az akadálymentesítésre. Megépül az isko-
laépületből hiányzó vizesblokk, amelyet 
eddig a diákok csak a tornateremben hasz-
nálhattak, kialakításra 
kerül orvosi szoba, 
szertárak, valamint az 
u alakú épület belső 
udvarának lefedésével 
egy közel 500 m2-es 
aula. A régi épület 
egyik szárnyában el-
helyezkedő tornatermet 
folyosóval kötik össze a 
másik szárny termeivel. 
Az építkezés eredmé-
nyeként három bejáratú 
épületkomplexumot 
kapunk, amelynek használaton kívüli részei 
praktikusan elzárhatók lesznek a nagykö-
zönség elől. 
A felújítás után a tornaterem tölti majd be 
a község sportlétesítményének szerepét, az 
aulában megrendezhetőek lesz a közösségi 
programok, maga az intézmény ellátja a 
teleház és a könyvtár feladatát is.
A projekt részeként sor kerül az informatikai 
eszközök, a nevelés-oktatás tartalmi fejlesz-
téséhez szükséges berendezések beszerzé-

sére is, 12331500 forint értékben. A 
fejlesztéssel párhuzamosan az iskola taná-
rainak képzése sem maradhat el, hiszen a 
tanulásban akadályozott gyermekek magas 
színvonalú oktatása csak a tanárok szakmai 
kompetenciájának növelésével, a fejlesztő 
lehetőségek használatával és bővítésével 
érhető el. A pedagógusok továbbképzé-
se, az új oktatási programok bevezetése is 
finanszírozható, erre a Humánerőforrás Fej-
lesztés Operatív Program ad lehetőséget. 

Az iskola jó eredményei, sikerei köszön-
hetőek az intézmény és az önkormányzat 
három ciklus óta tartó stabil kapcsolatának, 
a képviselőtestület és az iskolavezetés össz-

hangjának. Így az oktatás színvonala és a 
település fejlődése erősíti egymást, egyre 
vonzóbbá téve Nagyalásonyt a családok 
számára. A hosszú távú cél az, hogy az 
itt tanuló gyermekek szüleinek munkahelyet 
tudjanak teremteni, amelyet lehetővé tesz-
nek a település adottságai, akár zöldmezős 
beruházás keretében, akár az itt működő 
Táncsics Mezőgazdaság Szövetkezet lehe-
tőségeiben gondolkodnak

Vitkóczi Éva

TÉRSÉGI INTEGRÁLT OKTATÁS A 
NAGYALÁSONYI KINIZSI ISKOLÁBAN

Infrastrukturális fejlesztés, térségi integrált oktatás valósul meg 
a Pápától 15 km-re fekvő, 549 lelkes faluban, Nagyalásonyban. 
Az igényelt összeg 239 722 706 Ft, ez azt jelenti, hogy minden 
egyes lakosra jut megközelítőleg 369 000 Ft pályázati pénz. A 
projekt megvalósulásával azonban nem csak a falubeli iskolások 
járnak jól, hanem a környező kis településekről érkező gyerme-
kek is, hiszen Nagyalásony központi szerepet tölt be a kistérségi 
oktatásban – mint az Csöngei Gábortól, a falu polgármesterétől 
és Csikós József iskolaigazgatótól megtudtuk.



A bélrendszeri problémák kiváltó oka jellemzően a 
folyadékhiány, amely salakanyagok lerakódását idézi elő 
a bél szakaszaiban. A tápanyagok így nem tudnak kellő-
képpen felszívódni, amely tápanyaghiányhoz, ezáltal fo-
kozott tápanyagbevitelhez, így bizonyos felhalmozáshoz 
vezet. A salakanyag-lerakódások miatt az öntisztulás 
csökken, így fertőzés, gyulladás jöhet létre.
Másik gyakori eset, hogy anélkül és többször mint va-
lójában megkívánnák az ételt, nyálelválasztás nélkül táp-
lálkoznak, közben folyadékkal segítik az étkezést, így az 
epehólyag nem tud megfelelő összetételű gyomorsavat 

termelni és lebontás nélkül kerül az oldott tápanyag a 
bélrendszerbe, ahol gyakran hasmenéses tüneteket okoz. 
A nem megfelelő savakkal, lúgokkal vegyült tápanyag a 
bélrendszert károsítja, majd az esetek nagy többségé-
ben aranyér tüneteket okoz. A kiváló bélrendszer kulcsa 
a helyes étkezés.
Hasmenéses tünetek esetén elsőként különítsék el idő-
ben a szilárd és a folyékony táplálékot, már öt-tíz perc 
is jelentősen segít, csak akkor étkezzenek, ha éhség-
érzetük van, a megszokott helyett olyan ételeket egye-
nek, amit jóízűen fogyasztanak és rágjanak fokozottan. 
A szorulásos tünetek fő oka a folyadékhiány, ha nem éri 
el a napi fogyasztás az általánosan javasolt kettő liter 
bevitt folyadékot, akkor keressenek olyan folyadékot, 
amit szívesen isznak, és megterhelő, nagy mennyiségű 
ivás helyett gyakori másfél-két deciliter mennyiségekkel 
segítsék szervezetük feltöltődését.



A salakanyagok lerakódása, a felszívódási zavar, a gyakori 
hasmenés, a székrekedés, a bélflóra, a villas és a pe-
risztaltika működését gátolja és károsítja, célszerű mielőbb 
helyrehozni, hiszen szövődmények kialakulását okozhatja, 
és életfolyamatainkat a bevitt és felszívódott tápanyagok 
biztosítják.

Bármely BioLabor® azonosan magas színvonalon fogadja 
Önt a bélpanaszai és gyulladásai kezelésre, a felszívódási 
zavarai javítására. A kezelések során a bélrendszeri pa-
naszok enyhíthetők, fájdalommentesen megszüntethetők, 
aranyérgyulladás, fekély, fertőzés esetén modern, haté-
kony módszer.

Emésztés
Az emésztési zavarok velejárói a bélrendszer panaszainak, 
így mielőbb célszerű újból jól működésbe hozni, hiszen 
életfolyamatainkat a bevitt és felszívódott tápanyagok 
biztosítják.
Egyre gyakoribb a “reflux” tünet, ahol a fokozott gyomor-
savmennyiség és a gyomorszáj záróizom gyengülés miatt a 
gyomorsav felbukik a nyelőcsőbe és savas maró hatásával 
kellemetlen tüneteket, gyulladást is okoz. Emésztését ét-
kezéssel javítsa, idegrendszeri túlterheltség esetén próbálja 
oldani ideges feszültségét, melyet kezdjen a figyelmes ét-
kezés szokásának kialakításával. 
Ha szüksége van mielőbbi gyógyulásra, szeretné elkerülni 
a szövődményeket, akkor bármelyik BioLabor® azonosan 
magas színvonalon fogadja Önt emésztési zavarainak keze-
lésre, panaszai enyhítésére. A kúra során az emésztőszervi 
panaszok enyhíthetők, megszüntethetők, gyulladás, gyo-
morfekély, fertőzés esetén megfelelő modern kezelés.
Az adott kúra több kezelésből áll, tünetektől függ a ke-
zelések időtartama és gyakorisága, általánosságban négy 
25-35 perces kezelés megfelelő eredményű.

Vége
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Mit szólnál, ha mutatnék egy végtelenül 
egyszerű marketing eszközt, amivel két 
nagyon fontos dolgot érhetnél el:
1) A vevőid akkor jönnének vissza vásárol-
ni, amikor TE akarod
2) A “nézelődő” vevőt is rá tudod majd 
venni a vásárlásra
Túl jól hangzik? Az is! De könnyen meg-
valósítható - mégis, elévétve fogsz csak 
olyan céget találni, amely alkalmazza ezt 
a technikát.
Gondolj csak bele: a marketing egyik leg-
nagyobb eredménye a kontroll. Átvenni az 
irányítást a kapcsolat felett, hogy a vevő 
akkor jöjjön vásárolni, amikor Neked jó, 
olyan áron, ami Neked jó, és olyan ter-
méket vegyen, ami Neked jó. Túl sok cég 
engedi át teljes mértékben az irányítást a 
vevőnek, hogy az akkor jöjjön, amikor ő 
akar, azt vegyen, amire épp kénye-kedve 
van; és ha épp “olyanja van”, akkor akár 
nem is vásárolni jön, csak cseveg egy 
kicsit a személyzettel, kikérdezi őket, kipa-
naszkodja magát, és aztán vásárlás nélkül 
távozik. (Ismerős? Ha igen, akkor tudj 
róla, hogy a jótékonysági pszichoanalízis 
bizniszben vagy :)
Már nem sokáig! Mert most együtt fel-
mágnesezzük a cégedet...
Nézzünk egy egyszerű példát - mondjuk 
egy bicikliboltot és szervizt- az jó, mert 
termék is, szolgáltatás is: A tulajunk 
egyik forró nyári reggel felébred, bemegy 
az üzletbe, és egész nap se egy vevő, se 
egy szerelni való bringa - semmi! Mit tehet 
ilyenkor? Semmit, bezár egy forint bevétel 
nélkül.
Tegyük fel, hogy ugyanez a tulaj mostantól 
minden vevőjének, kuncsaftjának azt mond-
ja: “Szeretnék felkínálni egy 50%-os bónt 
az első karbantartáshoz - ez egy speciális 
ajándék mindenkinek, aki feliratkozik a hír-
levelünkre! Ehhez csak egy email címet és 
egy keresztnevet szeretnék kérni”
Számoljunk! Ha egy ilyen boltnak van 

átlagosan - normál napokon! - napi 3 
vevője, plusz bejönnek a boltba nézelődni 
még harmincan, plusz szereltetni még öten, 
akkor az egy év alatt közel 14 ezer ember, 
és ha azoknak csak a fele adja meg az email 
címét, akkor az összesen 7 ezer.
Tekerjük vissza a filmet ahhoz a forró reggelhez!
Felkel a tulaj és bemegy a boltba. Már két 
órája nyitva a bolt, és még sehol senki! 
Most mi legyen? Egyszerű: odaül a szá-
mítógépéhez, és egy perc alatt kiküld egy 
ilyen email-t:
Tárgy: “Ahány fok, annyi százalék!”
Kedves (keresztnév),
Ki az az őrült, aki ilyen hőségben bemenne 
egy bicikliboltba? Szeretnénk Neked egy 
olyan ajánlatot tenni, hogy azt mondhasd: 
“én, én, én!”
Ha ezen a héten bejössz hozzánk, akár 
vásárolni, akár megszereltetni azt a brin-
gát, amire már hetek óta készülsz, akkor 
minden termék árából levonunk feleannyi 
százalékot, ahány fok van, a szolgáltatások 
végösszegből pedig pont annyi százalékot, 
ahány fok van!
Mikor kívántad utoljára, hogy délben fel-
menjen 100 fokra? ;)
Szóval gurulj be ma hozzánk, hiszen duplán 
megéri!
Üdvözlettel, XY
u.i: ne felejtsd el: termékekből a hőmérsék-
let fele %-ban mínusz, a szolgáltatásokból 
dupla annyi árengedmény - CSAK ezen a 
héten!

MI IS TÖRTÉNT ITT?
A tulajdonos ingyen, egy mozdulattal, 5 
perc alatt értesített 7 ezer vevőt (ráadásul 
régi vevőt - ami nem mindegy!) Egy direkt 
mail átlagos eredményességét (1%) véve 
ez 70 kuncsaftot jelent, olyankor, amikor 
egyébként senki sem jönne. És a legszebb 
az egészben, hogy mivel ez RÉGI vevőknek 
megy ki, ennél sokkal többen fognak lecsap-
ni egy ilyen ajánlatra, nem csak az 1%.

KÉSZEN ÁLLSZ EGY 
KINYILATKOZTATÁSRA?

Hölgyeim, Uraim, gratulálok! A dolog 
nyitja elfogadni, hogy Te nem a divat biz-
niszben vagy. Nem az acélcső bizniszben 
vagy. Nem a tanácsadás bizniszben vagy.
A céged az adatbázis bizniszben van!
Lehet, hogy az adatbázisodnak ruhát, 
acélcsövet, konzultációt adsz el, de a vevő 
akkor is az adatbázis. Ha nincs adatbázi-
sod, nincs vevőd.

Ha nincs adatbázisod, akkor nézd meg, 
mennyi vevőd van, majd mondd ki magad-
ban: “ha lenne adatbázisom, simán kétszer 
ennyi vevőm lenne!”

MÁGNESEZŐ ESZKÖZÖK
Mivel lehet rávenni egy vevőt, hogy ön-
ként és dalolva megadja az elérhetőségét?
1) Kínálj neki egy azonnal beváltható bónt, 
amit email-en küldesz el neki
2) Mondd azt, hogy felveszed a levelező-
listádra, és így szakmai tippeket és exkluzív 
ajánlatokat fog kapni, amit az nem kap 
meg, aki nincs rajta a listán
3) Ígérd meg neki, hogy aki szerepel a 
listán, az mindig egy héttel az akciók előtt 
már akciós áron vásárolhat

GYORS SIKEREKET KÍVÁNSZ?
Akkor más marketing eszközöket is vess be, 
mert az adatbázis építés csak hosszú távon 
térül meg!
De gondolj bele: ha egy évvel ezelőtt 
elkezdtél volna adatbázist építeni, ma há-
nyan szerepelnének benne? Hány vevőnek 
tudnál kiküldeni egy ajánlatot? Egy ilyen 
adatbázis egy év alatt már lényeges növe-
kedést hozhat a forgalmadban, és egy ilyen 
adatbázis - ahogy telik az idő, csak nő és 
csak nő - ugyanúgy, ahogy a használatával 
szerzett bevételed. Arról nem is beszélve, 
hogy aki egyszer belekerült, annak soha 
többé nem kell az újságban hirdetned, 
hiszen van hozzá egy közvetlen vonalad.

Wolf Gábor
(Marketing Commando)

A MÁGNESES CÉG
Van a vevővel egy alapvető nagy probléma: az a szokása, hogy 
nem akkor jön vásárolni, amikor az nekünk jó, hanem amikor 
neki jó. Felháborító! Sőt, van vele még egy nagy probléma: bejön 
a céghez, körülnéz, és aztán vásárlás nélkül távozik. Brrr! 
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Keresztrejtvényünkben Dr. Yang Jwing-Ming USA-ban élő, tajvani származású fizikus, mérnök és Chi-Kung mester szavait 
idézzük arról, mi is az a titokzatos Chi? (Vízsz. 1., Vízsz. 31., Függ. 35.)

A helyes megfejtést beküldők között a Két Lotti Villa, Gyógypanzió (Veszprém, József A. u. 23.) jóvoltából egy
közérzetjavító, elektro-biostimulációs kúrát (4-5 alkalom) sorsolunk ki!

A helyes megfejtéseket november 20-ig kérjük beküldeni szerkesztőségünk címére:
Regio Regia Magazin, 2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Előző számunk nyertese: Kovács Tünde, tarjáni kedves olvasónk.

Vízszintes: 1. Dr. Yang meghatározása a Chi-ről I. 11. Létezett. 13. Lendület, iram. 14. Aláereszkedik. 17. Ab … (Latin kifeje-
zés, értelme: a kezdetektől). 18. Francia egyes. 19. Lipótvárosi – pesti argóban. 20. Ifjúsági Magazin. 21. Molibdén. 22. Becézett 
Ilona. 23. IV. kerületi sportegyesület. 24. Gaboni repülőgépek jelzése. 25. Ausztráliai futómadár. 26. Helyőrségi Művelődési 
Otthon. 27. A latin versus (ellen) kifejezés rövidítése. 28. A Himalájában él. 31. Dr. Yang meghatározása a Chi-ről II. 34. Kettős 
mássalhangzó. 35. Közösen. 36. Ügyelek a környezetemre (két szó). 38. Ész. 39. Ödön fél! 40. Ide azzal! 41. Ivartalanított 
szarvasmarha. 42. Kettős mássalhangzó. 43. „Az” izületi panasz. 45. Van, létezik. 46. „Balkézről” született gyermek jelzője. 48. 
Japán pénznem. 50. Ritka női név. 51. Alító, gondoló. 52. Sajog. 53. Sok fa, rengeteg. 54. Ízesítője.

Függőleges:
1. Humoros történet. 2. Kardozó. 3. Várpalota végtelen része! 4. Szolmizációs hang. 5. ……-bámulom. 6. Vajda János szerelme. 
7. Földműves eszköz. 8. Gallium. 9. A szekrénybe raktad. 10. Háromnegyed kugli! 11. Mennyei. 12. Kettős mássalhangzó. 15. 
Idepakol. 16. „Az” izma. 19. Páratlan szám. 20. Ugyanaz, mint a vízszintese. 22. Férfinév. 23. Vízben haladna a mostani napon. 
(Két szó) 25. Német tojás. 26. Tér, vidék. 27. Vasutas Sportegyesület. 29. Párosan pikírt! 30. Vív. 31. Csináljon. 32. Lényegi, 
fontos. 33. Magyar rock-zenekar. 34. Ételízesítő. 35. Dr. Yang meghatározása a Chi-ről III. 37. Transzformátor. 39. Idős, agg. 
44. … Thurman (amerikai színésznő). 45. Pest megyei város. 47. Kecs, kellem. 49. Tiltószó. 51. Kicsi vízfolyás.
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HÚSZ FIATAL A 
SKÓCIAI SPORTFESZTIVÁLON

2006. október 10-e és 15-e 
között rendezték meg Komárom-
Esztergom megye partnerterületén, 
a skóciai Midlothianban azt az első 
közös sportfesztivált, melyen három 
nemzet 60 fiatal sportolója vehetett 
részt. Komárom-Esztergom megyéből 
20 diák utazhatott el Skóciába: ők 
a komáromi Petőfi Sándor Általános 
Iskola és az oroszlányi Lengyel Jó-
zsef Gimnázium és Szakközépiskola 
padjait cserélték fel egy hétre a 
sport és játék örömére.
Komárom-Esztergom megye és a 
skóciai Midlothian 1973-ban 
kötött testvérmegyei megállapodá-
sa keretében a két partnerterület 
szorosan működik együtt a fiatalok 
cseréje, valamint a közös kulturális, 
sportprogramok megvalósításában. 
A partnerkapcsolat 1993-ban bő-
vült háromoldalúvá a németországi 
Heinsberg bekapcsolódásával. A 
hármas együttműködés legkiemelke-
dőbb rendezvénye a kétévente meg-
rendezésre kerülő Barátság Fesztivál, 
melyen az eltelt évek során magyar 
gyermekek százai vehettek részt. 
A felek 2005 őszén, a Németor-
szágban rendezett Barátság fesztivál 
keretében vitatták meg a további 
sikeres együttműködés lehetőségeit, 
s határoztak a sportfesztivál ha-

gyományteremtő megszervezéséről, 
melynek idén első alkalommal a skó-
ciai Midlothian adott otthont. 
A rendezvényen a három testvér-
megye 60 fiatalja vehetett részt, 
foci, gyeplabda 
és atlétikai szá-
mokban mérve 
össze tudásukat. 
A cél azonban 
nem az elsőség 
kivívása volt, 
hanem a baráti 
szálak szorosabbá 
fűzése, személyes 
kapcsolatok ki-
alakítása, nyelv-
gyakorlás, s nem 
utolsó sorban 
közös élmények 
szerzése. 
Az öt napig tartó 
közös edzések és 
versenyek mellett 
a gyerekek és 
kísérőik ellátogat-
tak a fővárosba, 
E d i n g u r g h - b a , 
a midlothiani 
sícentrumba, egy 
hangulatos kis-

városba, Quinsferry-be, továbbá 
megtekintették a skót-angol határt és 
az Alnwicki Kastélyt is. 

-kemöh-

Húsz Komárom-Esztergom 
megyei fiatal vehetett részt 
Oroszlányból és Komáromból 
2006. október 10-e és 15-e 
között Komárom-Esztergom 
megye partnerterületén, a 
skóciai Midlothianban ren-
dezett sportfesztiválon. A 
három nemzet 60 sportolója 
foci, gyeplabda és atlétikai 
számokban mérte össze tudá-
sát, ám a cél nem az elsőség 
kivívása volt. 






