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ELMENT A SZÁGULDÓ ŐRNAGY
Puskás Ferenc – ha akarja beismerni valaki, ha nem – a huszadik század második 
felének kiemelkedő alakja volt Magyarországon. Persze, megint a foci… - legyint-
getnek a sznobok és álértelmiségiek. Pedig ennél sokkal többről van szó.
A legendák azt emlegetik, ha egy magyar bárhova betoppant a világon Lesothótól 
Bungaföldig, akkor bár nemigen tudták az ottaniak mi a fővárosunk, hol van a Ba-
laton, vagy mik voltak nagy királyaink tettei, ám az bizonyos, hogy Puskás nevét, 
jobb esetben az Aranycsapat teljes felállítását fújták.
A száguldó őrnagy vitte a hírünket, és nem is a legrosszabbat! Ha egy Spanyol-
országba szakadt hazánkfiának bármilyen gondja akadt, állítólag nyugodtan for-
dulhatott a Real Madrid sztárjához, az önzetlenül segítette pénzzel, protekcióval, 
jó tanáccsal. Csakúgy mint társait az ötvenes években. Ha bármelyik játékosnak 
el kellett intézni valamit, Öcsi felvette az egyenruháját, berontott a nagyhatalmú 
miniszterhez, és kikövetelte a magáét.
Szinte érinthetetlen volt, köszönhetően korszakos, zseniális futballtudásának, kis-
pesti vagányságának, lenyűgöző emberségének.
56-ban azonban ő sem mert hazatérni, biztosan bitófa várta volna az őrnagyot 
dezertálásért. A hatvanas-hetvenes években idehaza megpróbálták elhallgatni, 
nyugaton ellenben istenítették. Aztán 82-ben hazatért végre először. Sztárként 
fogadták, újra otthonra lelt Magyarországon. Most hosszú betegség után az égi 
focipályák felé vette az irányt, ahol várják a többiek: Lóránt, Lantos, Zakariás, 
Hidegkúti, Budai II., Kocsis, Czibor, Bozsik…
Isten Veled Öcsi bácsi!

Veér Károly
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MEGALAKULT AZ ÚJ REGIONÁLIS 
FEJLESZTÉSI TANÁCS

– Készek és képesek vagyunk együttműködni a régió települése-
iért – hangsúlyozta az új elnök –, a három megye összefogásával 
tehető sikeressé a régió.
Pál Béla országgyűlési képviselőként részt vett az Országos Terü-
letfejlesztési Koncepció megalkotásában és a kultúra és az idegen-
forgalom területén tevékenykedve került közvetlen kapcsolatba a 
területfejlesztéssel. Az elnökválasztást követően Heinrich Péter a 
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igaz-
gatója és Kovács Tamás programigazgató ismertette a Közép-du-
nántúli Operatív Programot, azaz a régió fejlesztési elképzeléseit a 
tanács 20 tagja és a résztvevők előtt.

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS TAGJAI:

Elnök:
Pál Béla (önkormányzati és területfejlesztési miniszter delegáltja)
Társelnökök:
Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya elnök asszony (Fejér Megyei Te-
rületfejlesztési Tanács), dr. Völner Pál elnök úr (Komárom-Esztergom 
Megyei Területfejlesztési Tanács), Agócs István (Miniszterelnöki Hivatal 
delegáltja), Baky György (környezetvédelmi és vízügyi miniszter dele-
gáltja), Szabados Tamás (oktatási és kulturális miniszter delegáltja)
Tagok:
– Warvasovszky Tihamér polgármester úr 
(Székesfehérvár Megyei Jogú Város)
– Debreczenyi János polgármester úr 
(Veszprém Megyei Jogú Város)
– Bencsik János polgármester úr 
(Tatabánya Megyei Jogú Város)

– Dr. Kálmán András polgármester úr 
(Dunaújváros Megyei Jogú Város)
– Lasztovicza Jenő elnök úr 
(Veszprém megyei Területfejlesztési Tanács)
– Schrick István polgármester úr 
(Fejér Megyei Kistérségi Társulások delegáltja)
– Dr. Kovács Zoltán polgármester úr 
(Veszprém Megyei Kistérségi Társulások delegáltja)
– Szenes Lajos polgármester úr 
(Komárom-Esztergom megyei Kistérségi Társulások 
delegáltja)
– Molnár Albert elnök úr 
(Közép-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi 
Bizottság)
– Hartmann Ferenc 
(szociális és munkaügyi miniszter delegáltja)
– Pál Béla 
(önkormányzati és területfejlesztési miniszter 
delegáltja)
– Dr. Varga Győző 
(egészségügyi miniszter delegáltja)
– Dr. Skaliczky Andrea 
(gazdasági és közlekedési miniszter delegáltja)
– Dr. Horváth Klára 
(pénzügyminiszter delegáltja)
– Ecsődi László 
(földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
delegáltja)

Megalakult a Közép-dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács Székesfehérváron. Elnöknek Pál 
Béla országgyűlési képviselőt, korábbi állam-
titkárt választották. Társelnöknek választotta 
a grémium Gombaszöginé dr. Balogh Ibolyát és 
dr. Völner Pált, Agócs István korábbi elnököt és 
Szabados Tamást, valamint Baky Györgyöt.

APEH RÉGIÓKÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁRON

Új régiós központot jelentettek be Székesfehérvárnak Molnár Albert és War-
vasovszky Tihamér országgyűlési képviselők. 2007 január 1-től székesfehérvári 
központtal működik majd az APEH a Közép-dunántúli Régióban, Bocskai 
Vince vezetésével, aki a Fejér Megyei APEH elnöke volt.

A döntés jogosságát támasztotta alá adatokkal Székesfehérvár polgármestere, 
kiemelve, hogy a város iparűzési adóbevétele mintegy 2 milliárd forinttal ma-
gasabb, mint Veszprémé és Dunaújvárosé együtt, emellett kiemelkedően magas 
- mintegy 72 ezer – a munkahelyek száma is.
„A kormány szándékai szerint racionalizáljuk és olcsóbbá tesszük az államigazga-
tást, ennek a jegyében zajlik a régiós szervezetek fejlesztése. Regionális szinten 
működik tovább az APEH, amelynek területi szervezeteit 2007 január 1-től 
hozza létre a kormányzat.” – emelte ki Molnár Albert országgyűlési képviselő, 
majd hozzátette, hogy mindez székesfehérvári központtal fog megvalósulni, 
Bocskai Vince vezetésével, aki a Fejér megyei APEH elnöke volt.  Molnár 
Albert elmondta, az Illetékhivatalok és a Szerencsejáték Felügyelet is integráló-
dik az APEH szervezetébe 2007-től. Az ország 7 régiós adóhivatala mellett 
létrejön egy 8. adóhivatal, az un. Kiemelt Adózók Hivatala is: a bevételek több 
mint 70%-a ezen keresztül fog befolyni az előzetes becslések szerint.
Warvasovszky Tihamér polgármester a döntés kapcsán kiemelte, hogy a társasági 
adóbevallások alapján a nettó árbevétel mintegy 44%-ban Fejér megyéből folyt 
be az APEH kasszájába. Székesfehérváron a legmagasabb a regisztrált vállalko-
zások száma is, 17605 vállalkozással. A iparűzési adóbevétele pedig mintegy 
2 milliárd forinttal magasabb mint Veszprémé és Dunaújvárosé együtt. 
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Bajnai Gordon fejlesztéspolitikáért fe-
lelős kormánybiztos elmondta: a regionális 
fejlesztési tanácsok megerősítését tervezik, 
a tervezésben, a döntéselőkészítésben, a 
döntésben és a végrehajtásban is fontos 
szerepet szánnak a régióknak. Hozzátette: 
a Közép-dunántúli Régió egészében kell 
gondolkodni fejlesztések tekintetében, így 

a regionális fejlesztési tanács lehet a legjobb 
fóruma annak, hogy az együttműködés a 
két politikai oldal között elinduljon.
Kolber István a Fejlesztéspolitikai Irányító 
Testület tagja a kultúra, az innováció és 
a turizmus régiójaként beszélt a Közép-
dunántúli régióról. Kiemelte a regionális 
operatív program mellett az ágazati ope-

ratív programok is tartalmaznak a régió 
fejlesztésére fordítható forrásokat.
Pál Béla a Közép-dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács elnöke kiemelte: fejlesztési 
célokra, azaz az innovatív és versenyképes 
gazdasági környezet kialakítására 22,4 
milliárd, a régió turisztikai potenciáljának 
gazdagítására 35 milliárd, a régió város-
hálózatának fenntartható fejlesztésére 21 
milliárd és a regionális kohézió erősítésére 
az infrastrukturális beruházásokra 61,6 
milliárd forint áll a régió rendelkezésére a 
Közép-dunántúli Operatív Program kereté-
ben. Hangsúlyozta: a tanács tagjai készek 
és képesek együttműködni a Közép-Dunán-
túl jövője érdekében.
 
Az operatív programok teljes körű társa-
dalmasítása több színtéren és csatornán 
keresztül zajlott október 16-a és november 
8-a között. A Közép-dunántúli régió fej-

lesztési elképzeléseit tartalmazó 
dokumentum véleményezésére 
egyrészt elektronikusan volt 
lehetőség a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség (NFÜ), az Ön-
kormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium (ÖTM), valamint 
a Közép-dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökség (KDRFÜ) 
honlapján keresztül, másrészt a 
2006. november 3-án, „Part-
nerség a KD OP tervezésében 
III.” címmel megrendezett regio-
nális szintű partnerségi találkozó 
keretében nyílt alkalom a vélemé-
nyek, javaslatok megismerésére és 
megvitatására. 
A beérkezett véleményeket szak-
értők munkájára alapozva a Re-
gionális Munkacsoport értékelte, 
javaslatainak elfogadásáról, az 
átvezetési igények jóváhagyásáról 
pedig a Közép-dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Tanács döntött.

KDRFÜ

A REGIONÁLIS TANÁCS ELSŐ 
RENDES ÜLÉSÉN TÖRTÉNT

Egyhangúlag elfogadta a Közép-dunántúli Regionális Operatív 
Programot a fejlesztési tanács november 23-án megtartott 
székesfehérvári ülésén. Így kirajzolódott, hogy mely területekre 
fordítható a rendelkezésre álló 140 milliárd forint fejlesztési 
forrás. A társadalmi egyeztetés során közel 100 szervezet élt 
a lehetőséggel, hogy megfogalmazza véleményét az operatív 
programról. Önkormányzatok, civil szervezetek, egyéb egyesü-
letek, szövetségek, különböző minisztériumok, illetve a Magyar 
Tudományos Akadémia is eljuttatta véleményét a társadalma-
sítás során a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez és a Közép-du-
nántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. Ezek a vélemények 
beépültek a stratégiai dokumentumba.
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A T a r t a l o m b ó l :
BEMUTATJUK LASZTOVICZA JENŐT – 10-11. OLDAL

Köszönti a Veszprém megyeieket a megyei közgyűlés új elnöke, Lasztovicza Jenő. Mint az önéletrajzából is 
kiderül, önkormányzati vezetői szerepkörben most debütál, így arról kérdeztük, milyen kilátásai, tervei vannak 
jelen pillanatban?

BEMUTATJUK DR. VÖLNER PÁLT – 14-15. OLDAL

Az őszi helyhatósági választások eredményeképpen jelentősen átalakult Komárom-Esztergom megye közgyűlése is. 
Hangsúlyos többséget kapott a jobboldal, és elnöknek a korábban regnáló Agócs Istvánnal szemben Dr. Völner 
Pált választották.

BEMUTATJUK GOMBASZÖGINÉ DR. KOVÁCS KLÁRÁT - 18-19. OLDAL

Csinos, fiatal, agilis, vibrál körülötte a levegő. Gombaszöginé Dr. Balogh Ibolyát a jobboldali többségű Fejér 
Megyei Közgyűlés október 12-én választotta elnökének, és már nyakig elmerült a munkában, a problémák 
feltárásában, a megoldások keresésében.

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKÉRT VESZPRÉM MEGYÉBEN - 26-27. OLDAL

Megyei szinten, alapítványi formában működnek azok a szervezetek, amelyek vállalkozásfejlesztési, 
projektmenedzsment szolgáltatásokat nyújtanak az érdeklődőknek. Pipis Istvánt, az alapítvány ügyvezető 
igazgatóját kérdeztük ezekről a feladatokról és a következő évek lehetőségeiről. 

SZENT BORBÁLÁRA EMLÉKEZNEK A BÁNYÁSZVÁROSBAN – 43. OLDAL

Hagyományteremtő szándékkal rendezi meg a Szent Borbála Napokat a tatabányai önkormányzat december 
1-4. között. A négynapos program központi helyszíne a Közművelődés Háza.

ELINDULT AZ OKTATÁS A JUNIOR GOLF ACADEMY-N CSÁKBERÉNYBEN – 58-59. OLDAL

Amint címlapunkon is látható, javában ütögetik már a kis fehér labdát a környékbeli (csákvári, fehérvári, móri, stb.) 
fiatalok az épülő csákberényi Golf Resort területén elkészült gyakorlópályán.
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A Közép-dunántúli Régió Stratégiai Prog-
ramja részletes helyzetelemzés során feltárta 
a régió adottságait stratégiai fejlesztési 
területenként (magterületek). Ezek a kö-
vetkezők (azok a stratégiai területek, ame-
lyek eredményeit később más magterületek 
magukba olvasztották, vagy a regionális-
ágazati egyeztetések eredményeként zömé-
ben ágazati hatókörbe kerültek: ezek nem 
jelennek meg önálló részprioritásként az 
operatív programban, csak egyes elemeik 
beavatkozási területként, vagy támogatható 
tevékenységként):
- Gazdaságfejlesztés,
- Turizmusfejlesztés, (Agrár- és vidékfej-
lesztés),
- Humán erőforrások fejlesztése,
- Környezeti/energetikai fejlesztések,
- Közlekedésfejlesztés,
- Településfejlesztés, (Intra- és interregio-
nális kapcsolatok fejlesztése, civil szektor 
fejlesztése, közművelődés fejlesztése).
Az operatív program a bevezetésében az 
adottságokat röviden foglalta össze, és 
problémafa felvázolásával a régió jövő-
képét, és az annak megvalósítását segítő 
KD-ROP cél- és eszközrendszerét mutatta 
be. A stratégiai és a specifikus célok során 
megfogalmazott elképzelések elérési módját 
jelölik ki a prioritások, amelyek összefogják 
a régió stratégiai fejlesztési területeit. Az 
operatív program 13 beavatkozási területet 
(művelet) és 45 fejlesztési eszközt rendel a 
prioritásokhoz.

A Közép-dunántúli régió prioritásai:
I. Regionális gazdaságfejlesztés
II. Regionális turizmusfejlesztés
III. Integrált városfejlesztés
IV. Helyi és térségi kohéziót segítő infra-
strukturális fejlesztés
V. Technikai segítségnyújtás

I. PRIORITÁS: REGIONÁLIS

 GAZDASÁGFEJLESZTÉS
Célkitűzések

ÁTFOGÓ CÉL
A prioritás átfogó célja a Közép-Dunán-
túli Régió nemzetközi versenyképességének 
erősítése, elsősorban az innováció-orientált 
gazdaságfejlesztési folyamatok és struktú-
rák előtérbe helyezésével, a hozzáadott 
értéket teremtő stratégiai működő tőke 
bevonásával, a kis- és középvállalkozá-
sok dinamizálásával, valamint a gazdaság 
igényeihez igazodó szakképzési rendszer 
támogatásával.

KÖZVETLEN CÉLOK
•Nemzetközileg vonzó regionális gazdasági 
környezet kialakítása
•Versenyképes, innovatív gazdasági együttmű-
ködések és hálózatok kialakításának ösztönzése
•A hazai tulajdonú kis- és középvállalkozói 
réteg készségeinek és képességeinek javulása
•Innováció-orientált regionális gazdasági 
szerkezet kialakulása
•A gazdaság fejlődését és az innovációt 

támogató képzési rendszer kialakítása

INDOKLÁS
A régió versenyképességének megőrzése 
és fejlesztése érdekében elengedhetet-
len a helyi gazdaság innováció-orientált 
fejlesztése, az eddigi olcsó munkaerőre 
és külföldi tőkebefektetésre épülő, tö-
megtermelésen alapuló modell helyett. 
A vonzó regionális gazdasági környezet 
kialakításához támogatni kell a barnamezős 
területek gazdasági funkcióváltását, az ipari 
parkok és inkubátorházak szolgáltatásainak 
fejlesztését, tematikus szegmentációját és 
hálózati együttműködését. Ösztönözni 
szükséges az adaptív, képzett munkaerőn 
és a fejlett tudásbázison alapuló, magas 
hozzáadott értékű termelést eredményező 
beruházásokat a befektetés-ösztönzési 
rendszerek helyi-térségi alapú, specifikus 
igényekhez igazított megújításával, hálózati 
szemléletű megerősítésével. Erősíteni kell 
a kis- és középvállalkozások versenyké-
pességét a vállalkozások hálózatokba, 
klaszterekbe, „innovációs körökbe” integ-
rálódásával. Az innovációk létrejöttének 
motiválása érdekében támogatni szükséges 
az innovációs háttérintézményeket és azok 
innovációs menedzsment szolgáltatásait. 
A gazdasági fejlődést strukturális munkae-
rőhiány is veszélyezteti egyes térségekben, 
ami különösen a szakképzett munkaerőre 
vonatkozik bizonyos ágazatokban. Kulcs-
fontosságú ezért a gazdaság igényeihez iga-
zodó, korszerű képzési rendszer kialakítása, 
speciális képzések támogatása. A kis- és 
középvállalkozások hatékonyságának növe-
lése, túlélési, illetve növekedési esélyeinek 
javítása érdekében lényeges a szakmaspe-
cifikus vállalkozói ismeretek elterjesztésének 
ösztönzése.

TERÜLETI SZEMPONTOK
A prioritás a régió teljes területére vonat-
kozik azzal, hogy az 1.2. és 1.4. művelet 
középpontba helyezi a Közép-dunántúli 
Régió innovációs magterületeit: növekedési 

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ OPERATÍV 
PROGRAMJÁNAK PRIORITÁSAI I.

Egyhangúlag elfogadta a Közép-dunántúli Regionális Operatív 
Programot a fejlesztési tanács november 23-án megtartott 
székesfehérvári ülésén. Így kirajzolódott, hogy mely területekre 
fordítható a rendelkezésre álló 140 milliárd forint fejlesztési 
forrás. A társadalmi egyeztetés során közel 100 szervezet élt 
a lehetőséggel, hogy megfogalmazza véleményét az operatív 
programról. Önkormányzatok, civil szervezetek, egyéb egyesü-
letek, szövetségek, különböző minisztériumok, illetve a Magyar 
Tudományos Akadémia is eljuttatta véleményét a társadalma-
sítás során a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez és a Közép-du-
nántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. Ezek a vélemények 
beépültek a stratégiai dokumentumba.
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társközpontjait és regionális decentrumait, 
valamint a növekedést hordozó ágazatokat 
(elektronika, mechatronika, járműipar, 
informatika-IKT, logisztika, környezet- és 
műanyagipar). Az 1.4. művelet a régió 
teljes területén releváns, ugyanakkor ebben 
a műveletben egyrészről hangsúlyt kapnak 
a fejlett iparral rendelkező fejlesztési pólu-
sok, regionális decentrumok és az oktatási 
intézmények koncentrációját jelentő régiós 
nagyvárosok, amelyek példaszerű kapcso-
latrendszere előremutató és követendő 
lehet a régió további térségeiben is; más-
részről a fő fejlődési sávoktól (M1, M7, 
Balaton) távol eső hátrányos gazdasági 
helyzetben lévő térségek.

FŐ CÉLCSOPORTOK, 
KEDVEZMÉNYEZETTEK

A Közép-dunántúli Régióban bejegyzett 
gazdasági társaságok, szövetkezetek, 
egyéni vállalkozók, non-profit szervezetek, 
önkormányzatok és társulásaik, többcélú 
kistérségi társulások, oktatási, képzési 
intézmények, Regionális Innovációs Ügy-
nökség és hálózata.
Műveletek
1.1. Művelet: A régió gazdasági vonzere-
jének növelése
Fejlesztési eszközök:
•Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó 
telephelyi, iparterületi infrastruktúra kia-
lakítása
•A vállalkozásokat támogató szolgáltatói 
háttér fejlesztése
•A regionális és helyi befektetések vonzá-
sát segítő szolgáltatások hatékonyságának
Növelése
1.2. Művelet: Gazdasági hálózatok és 
együttműködések támogatása
Fejlesztési eszközök
•Vállalkozói alapú stratégiai együttműkö-
dések, hálózatok, klaszterek létrejöttének 
és fejlődésének ösztönzése
•Innovatív kísérleti projektek (experimen-
tation)
1.3. Művelet: A gazdaság innovációs 
miliőjének javítása
Fejlesztési eszközök
•A régió innovációs háttérintézményei 
szervezet- és intézményfejlesztésének tá-
mogatása, a Közép-Dunántúli Regionális 

Innovációs Ügynökség bázisán
•Innovációs menedzsment szolgáltatások 
fejlesztése
•Innovatív kísérleti projektek (experimen-
tation)
1.4 A képzési és tanácsadási rendszer 
fejlesztése
Fejlesztési eszközök
•A gazdaság igényeihez igazodó képzési 
rendszer kialakítása, speciális képzések 
támogatása
•Alap- és emelt szintű vállalkozói tanács-
adás támogatása
•Innovatív kísérleti projektek (experimen-
tation)

Várható hatások
•A művelet eredményeként emelkedik 
a külföldi tőkebevonás szintje, a magas 
hozzáadott értéket képviselő termékek és 
szolgáltatások aránya, és a kvalifikált mun-
kaerő iránti kereslet.
•A régió növekedési társközpontjai, 
regionális decentrumai, erős középvárosai 
nemzetközi szinten is elismert, vonzó, 
meghatározó hozzáadott értéket teremtő 
gazdasági desztinációkká válnak.
•Az elmaradott mikrotérségekben, regi-
onális perifériákon javul a foglakoztatási 
helyzet, emelkedik az általános vállalkozási 
szándék, infrastruktúra és kultúra, a terme-
lési bázis kiszélesül, növekedési decentru-
mok, kistérségi központok alakulnak ki, és 
ezáltal mérséklődnek a regionális egyen-
lőtlenségek.
•A vállalkozások sikeres működtetéshez 
szükséges tudás szélesebb körűvé válásával 
javulnak az induló vállalkozások túlélési 
esélyei, terjed a stratégiai gondolkodás, 
a fejlesztéshez szükséges ismeret, valamint 
javul a KKV-k versenyben való helytállása.
•A korszerű oktatás-képzési rendszer, a di-

namikusan fejlődő gazdasághoz rugalmasan
igazodik, olyan képzéseket nyújt, amelyek 
a munkaképes lakosság elhelyezkedési
esélyeit növelik.

FLEXIBILITÁS (RUGALMASSÁG, 
ÁTMOZGÁSI LEHETŐSÉGEK

A Közép-dunántúli Operatív Program 
döntően ERFA finanszírozású támogatott 
tevékenységei vonatkozásában az uniós 
szabályozások lehetővé teszik ESZA for-
rások közötti átjárhatóságot a prioritásra 
allokált forrás 10 %-ának erejéig.
A 10%-os ESZA keret terhére jelen 
prioritásban foglalt infrastruktúra-fejleszté-
sekhez, eszközbeszerzésekhez kapcsoló-
dóan az alábbi tevékenységet tervezzük 
támogatni:
•1.4 A képzési és tanácsadási rendszer 
fejlesztése művelet:
A gazdaság igényeihez igazodó képzési 
rendszer kialakítása, speciális képzések tá-
mogatása, valamint az alapszintű vállalkozói 
tanácsadás támogatása fejlesztési eszközök.

Lehatárolási szempontok és koherencia más 
operatív programokkal:
A ROP elsősorban a helyi jelentőségű, 
regionális szinten hatékonyabban szervez-
hető tevékenységeket tartalmazza. A helyi, 
térségi jelentőségű ipari parki infrastruktu-
rális fejlesztéseket, az inkubációt, valamint 
a hálózatosodást a ROP tartalmazza. A 
regionális és országos/nemzetközi léptékű 
fejlesztéseket a Gazdaságfejlesztés Opera-
tív Program prioritásai valósítják meg.
A TIOP tartalmazza a TISZK-ek komplex, 
nagy összegű fejlesztését, míg a ROP az 
ezen kívüli szakképző intézmények kisebb 
összegű infrastrukturális fejlesztéseit.

(Folytatjuk)

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

Dorog, Neszmély, Oroszlány, Sárosd, Tata települések önkormányzatai
Agrospic, Albacomp,  Hilltop Neszmély, Hungaryan Golf Developement, 

Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Zebra festékboltok
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Ezekkel a sorokkal  köszönti a 
Veszprém megyeieket és kezdi meg 
működését a megyei közgyűlés új el-
nöke, Lasztovicza Jenő. Mint az ön-
életrajzából is kiderül, önkormányzati 
vezetői szerepkörben most debütál, 
így arról kérdeztük, milyen kilátásai, 
tervei vannak jelen pillanatban?

– Az egyik legfontosabb célom, 
hogy az itt élők érdekeinek szem 
előtt tartásával, ha kell átalakítá-
sokkal, de megmaradjon a megye 
intézményrendszerének működőké-
pessége. Veszprém megye viszony-
lag előnyös helyzetben van más 
önkormányzatokhoz képest, hiszen 

a Balatontourist értékesítéséből meg-
maradt pénzt fel tudjuk használni. 
Bár hozzá kell tennem, hogy ez jóval 
szerényebb összeg, mint amennyire 
számítani lehetett, hiszen jelentős ré-
szét működésre fordították az előző 
megyei vezetés döntései nyomán.
Ennek ellenére az a cél, hogy a meg-
maradt pénzt úgy fektessük be, hogy 
az, vagyonnövekedéssel járjon, ha 
lehet bevételeket generáljon.
Összességében úgy gondolom, ha-
sonlóan kell működni a megyei költ-
ségvetésnek is, mint a családi kasz-
szának. Addig szabad nyújtózkodni, 
ameddig a takaró ér, de lehetőség 
szerint a legtöbbet kihozni a pénzből, 

mindenki örömére. Sajnos azonban, a 
kormány által benyújtott költségvetés 
nyomán 23 milliárd forintot vonnak 
el a megyéktől összességében. Ez azt 
eredményezi, hogy Veszprém megyé-
ben is több mint 850 millió forinttal 
kevesebb forráshoz jutunk ebben az 
esztendőben. Látni kell, hogy me-
gyénkben, és országos szinten is igen 
súlyos helyzetbe kerülnek ezáltal az 
intézmények.

A Veszprém megyei Önkormányzat 
2007-es költségvetési koncepciója 
szerint több irányban is meg kell 
húzni azt a bizonyos nadrágszíjat. 
A költségvetés kiemelt célja nemes 
egyszerűséggel az, hogy egyen-
súlyban maradhasson. A központi 

TISZTELT VESZPRÉM MEGYEIEK!
Igen nagy megtiszteltetés számomra, hogy az új megyei 
közgyűlés megalakulása óta elnöki teendőket láthatok 
el ebben a térségben, amely számomra a legkedve-
sebb, hiszen ide köt minden évtizedek óta.
  Bár már hosszú ideje tevékenykedem a politika 
„színpadán” a választók bizalmából, be kell, hogy 
valljam, az elnöki feladatok számomra is számta-
lan kihívást tartogatnak, hiszen ez az első alkalom, 
hogy ebben a munkakörben is bizonyíthatok.
Éppen ezért optimista izgalommal várom a közel-
jövő feladatait, amelyek megoldásában, mint eddig 
is, most is bizton számíthatok munkatársaimra, és 
tapasztalatom szerint a megye lakosságára is. Az itt 
élők ez idáig is számos jó ötlettel segítették mun-
kámat, bízom benne, hogy ez a jövőben sem 
lesz másként.
A következő esztendőkben sok fontos 
döntést kell meghozni, amelyeket egye-
bek mellett  a megyerendszer átalakulá-
sa, illetve az uniós források megjelenése 
indokol. Hiszem, hogy átgondoltan, az 
együttműködésre nyitottan, eredménye-
sen fejleszthető, még élhetőbb lesz Veszp-
rém megye. A kiemelkedéshez igen jó alapot 
jelentenek az itt élők szellemi tartalékai, a 
rendkívüli természeti kincsek, valamint a jó 
gazdasági mutatók.
Számítok Önökre az ezeréves megye értékeinek 
megőrzésében, fejlesztésében, és ígérem, Önök is 
bízhatnak a testület kitartásában, és megalapozott dön-
téseiben.

Tisztelettel: Lasztovicza Jenő
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forráskivonás hatására a 2007-es 
bevételek előre láthatóan még a 
működés-fenntartás költségeit sem 
fedezik, fejlesztésre egyáltalán nem 
nyújtanak lehetőséget. A költség-
vetésben jelentkező hiányt a fel-
adatok racionálisabb megoldásával, 
elfogadható mértékű hitellel, és a 
felesleges vagyontárgyak eladá-
sából származó bevétellel, amely 
vagyontárgy lehet ingatlan, illetve 
az önkormányzat tulajdonrésze 
különböző gazdasági társaságok-
ban. A közgyűlés eladásra jelölte 
ki például a Bakonykarszt Rt.-ben 
lévő részvénycsomagot, de több 
ingatlantól is szabadulni kívánnak.
Ösztönözni kell továbbá a pályázati 
lehetőségek kihasználását, erre célra 
az „Egységes Pályázati Keret” évi 
mintegy 70 millió forint összeggel 
tovább működne. A Balatontourist 
Rt. részvények eladásából befolyó 
összegből változatlanul működtetni 
kell a „Pályázati Önerő Kiegészítő 
Keret”-et, a turisztikai kínálatot elő-
segítő helyi TOURINFORM irodák 
támogatását, a Szülőföld Program 
keretében a határon túli magyarság 
szülőföldön maradását célzó fejlesz-
téseket.
Sajnos a jövő sem kecsegtet szebb 
kilátásokkal, a magyar költség-
vetésben a 2007-2008. év a 
költségvetési egyensúly hely-
reállításának az időszaka lesz. A 
gazdasági környezet nem kedvez a 
humán infrastruktúra fejlesztésének, 
következésképpen az önkormányzati 
költségvetések növekedésének sem. 
A megyei önkormányzat 2008-
2009. évi költségvetési helyzete 
nem javul. A képződő bevételek 
még a működés-fenntartás költségeit 
sem fedezik a 2006. évi szinten. A 
2007. évben megkezdett raciona-
lizálást folytatni kell, mivel a megyei 
önkormányzat mobilizálható vagyona 
véges, és hosszabb távon nem nyújt 
fedezetet a költségvetési hiány kie-
gyenlítésére. Fejlesztési lehetőségre 
szinte kizárólag a kormányzati for-
rásokból van kilátás, ezért minden 

eszközzel ösztönözni kell az intéz-
mények pályázati tevékenységét. 
(Veszprém Megyei Önkormányzat 
2007. évi költségvetési koncepci-
ója teljes egészében megtalálható a 
www.vpmegye.hu oldalon.)

– Tervez-e változásokat az eddi-
gi vezetési gyakorlathoz képest?
– Bár 1998 óta vagyok országgyűlési 
képviselő, ezidáig sem polgármester, 
sem önkormányzati képviselő nem 
voltam. Úgy gondolom, ez nem fel-
tétlenül hátrány, hiszen lehetővé tesz 
egy újfajta szemléletet, viszonyulást. 
Mindez azzal is együtt jár, hogy sok 
esetben kikérem közvetlen munkatár-
saim véleményét. Így a mindennapi 
munkavégzésünk is inkább csapatmun-
ka, bár a fontos döntések meghozata-
lának, és megvalósításának felelőssége 
az enyém. A kabinetem vezetője 
hosszú ideje dolgozik a helyi politiká-
ban, ezenkívül kiváló közgazdász. 
Az eddigi gyakorlathoz képest talán 

eltérés az is, hogy nagy hangsúlyt 
fektetek a sajtóval való kapcsolat-
tartásra. Meggyőződésem, hogy a 
megye ezer éves múltjánál fogva még 
hosszú időn keresztül fontos szerepet 
játszik majd az ország életében, min-
dennapjainkban. Ezért nem elhanya-
golható, hogy a munkánkról milyen 
képet ad a média. Ezen a területen is 
tanácsadó segíti munkámat.

– Nagy változást jelent-e a ma-
gánéletében az új „munkakör”, 
hogyan éli meg Ön és a csal-
ádja?
– Nem jelent újdonságot számomra, 
és a család számára sem az, hogy 
viszonylag sokat vagyok távol, hiszen 
eddig is feszített volt a munkatem-
póm. Azt gondolom, máshol is gya-
kori, hogy a munka miatt viszonylag 
kevés időt töltenek együtt a csalá-
dok. Amikor viszont együtt vagyunk, 
akkor igyekszem csak rájuk figyelni.

ÖNÉLETRAJZ
Kiskőrösön születtem 1961. december  21-én.
1986 óta nős vagyok, feleségem Szőllősi Erzsébet Tapolcán született. Három gyerme-
kem van, Dóra 18 éves, Jenő 16 éves, Máté 9 éves.
1986-ban végeztem el a Kertészeti Egyetemet, mint okleveles kertészmérnök. Feleségem 
tartósítóipari mérnök diplomáját, szintén a Kertészeti Egyetemen szerezte meg.
Első munkahelyem a Hosszúhegyi Mg. Kombinát Borászati üzeme volt.
1989-től 1998-ig a Badacsonyi Szőlősgazdák Pinceszövetkezeténél dolgoztam, mint 
borászati vezető. 1998-tól Országgyűlési képviselőként tevékenykedem. 1989-óta 
élek feleségem szülővárosában Tapolcán családommal.
Alapítója vagyok a Badacsonyi Borút Egyesületnek és a Tapolcai Sportcsarnokért és 
Fedett Uszodáért Alapítványnak. 
1994-től vagyok a Fidesz tagja, és 1998 óta a tapolcai csoport elnöke. 1998-ban in-
dultam először képviselőnek, és a választók bizalmából be is jutottam a Parlamentbe és az 
Idegenforgalmi Bizottság tagja lettem, ahol az alelnöki posztot töltöttem be. 1999-től 
a Gazdasági Miniszter tanácsadó testületének az Országos Idegenforgalmi Bizottságnak 
lettem az elnöke. Büszke vagyok, hogy részt vehettem a Széchenyi Terv Turizmus fejlesz-
tési programjának kidolgozásában és annak végrehajtásában.
1999-től az Országgyűlés Területfejlesztési Bizottságának tagjaként tevékenykedtem. 
2002-es Parlamenti választásokon már az első fordulóban nyertem, ami visszaigazolást 
jelentett az előző években végzett munkámnak és az emberek bizalmának. 
2002-től az Országgyűlés Idegenforgalmi Bizottságának vagyok az elnöke. Büszke va-
gyok azokra a fejlesztésekre, beruházásokra, amelyek a Balaton, Tapolca és Sümeg térsé-
gében megvalósultak, melyek otthonosabbá szebbé és vonzóbbá tették településeinket.

http://www.vpmegye.hu
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Az alábbiakban olvasóink meg-
ismerkedhetnek az MKIK Gaz-
daság- és Vállalkozáselemző 
Intézet (GVI) 2006. októberi 
vállalati konjunktúra felvételé-
nek eredményeivel. A kutatást 
dr. Tóth István János vezette.

AZ ADATFELVÉTEL
2006. októberében, az önkormányzati 
választások után a Gazdaság- és Vállalkozás-
elemző Intézet (MKIK GVI) a területi ka-
marák közreműködésével, több mint 12000 
céget keresett meg szokásos, félévenként 
sorra kerülő vállalati konjunktúra vizsgálata 
során. E vizsgálat a legkiterjedtebb, leg-
több céget felmérő vizsgálat a magyarországi 
vállalati konjunktúra vizsgálatok között. A 
megkeresett vállalkozások közül 1309 cég 
töltötte ki kérdőívünket – vizsgálatunk ennyi 
vállalati vezető válaszain alapul. A megkér-
dezett cégek 34%-a az iparba, 11%-a az 
építőiparba, 25%-a a kereskedelembe és 
az idegenforgalomba, 5%-uk a szállításba 
és 26%-uk az egyéb szolgáltató szektorba 
tartozik. A válaszadók 43%-a foglalkozta-
tott kevesebb mint 10 főt, 29%-uknál a 
létszám 10 és 49 fő közé, 18%-uknál 50 
és 249 fő közé esett, és 10%-uk létszáma 
meghaladta a 249 főt.

EREDMÉNYEK
A GVI konjunktúrakutatás eredményei sze-
rint 2006. II. félévében javultak a magyar 
cégek üzleti helyzetét és jövedelmezőségét 
tükröző mutatók, miközben a vállalkozások 
várakozásai – nem függetlenül a kormányzat 
részben megvalósított és tervezett megszorító 
és kereslet szűkítő csomagjának hatására 
– pesszimistábbakká váltak és csökkent a 
GVI Konjunktúra Mutató értéke. Ez arra 
mutat, hogy a rövid távú kilátásokat illetően 
meglehetősen nagy a bizonytalanság a ma-
gyar cégek körében. 
A 2006. októberi felvétel tanulsága szerint 
az elmúlt fél évben tovább javult a magyar 
cégek üzleti helyzete, de ezt már nem kö-

vetik a 2007. I. negyedévére vonatkozó 
kilátások – a cégek mind az üzleti helyzet, 
a jövedelmezőség, a beruházások és a foglal-
koztatottság tekintetében romlása számítanak 
a következő fél évben. Mindez erős és stabil 
külpiaci konjunktúra mellett valósul meg. 
Az előbbiekkel erős kontrasztban állnak 
a cégek várakozásai, leginkább a kicsi és 
döntően belföldre termelő cégek esetében 
láthatjuk ezt. A Konjunktúra Mutató a 
belföldre termelő cégeknél csökkent és 
legnagyobb mértékű visszaesésére a mikro-
vállalkozásoknál és a kis cégeknél került sor. 
Az ágazatok között különösen az ipar hely-
zete kedvező továbbra is, de a Konjunktúra 
Mutató enyhe visszaesése az ipari termelés 
növekedési ütemének várható lanyhulására 
utal. Leginkább drasztikus romlás az üzleti és 
humán szolgáltatásoknál és kereskedelemben 
érzékelhető. 
A Konjunktúra Mutató értéke továbbra is 
az exportáló cégek körében a legmagasabb 
– ez a szint korábban csak több mint 2/3 
arányban exportáló cégekre volt jellemző, 
de most már felzárkóztak hozzájuk a kisebb 
arányban (33-66%) exportáló cégek is. 
Ennek megfelelően a magyar cégek egyes 
csoportjaiban megfigyelhető romló várakozá-
sokat az exportálók véleménye ellensúlyozza, 
és a magyar gazdaság várható teljesítménye 
– milyen mértékű lesz a GDP növekedésé-
nek ütemcsökkenése jövőre – elsősorban az 
exportáló cégek üzleti helyzetétől függ. 
A borúlátóbbá váló kilátások mellett to-
vábbra is nagy különbségek mutatkoznak 
a cégek között vállalatnagyság szerint. A 
mikrovállalkozások körében továbbra is 
magasabb az üzleti helyzetet rossznak érzék-
elő, illetve romló tendenciára számító cégek 
aránya, mint a nagyobb cégek körében. A 
mikrocégek 24%-a érzékeli üzleti helyzetét 
rossznak, és csak 13%-a jónak, míg a leg-
nagyobb cégek körében mindössze 5% sze-
rint rossz és 45% szerint jó a cég üzleti hely-
zete. Ezzel megegyező irányú, bár korántsem 
ilyen erős összefüggés mutatható ki az üzleti 
helyzetre vonatkozó várakozások esetében is. 
A GVI Konjunktúra Mutató értékében a 

legnagyobb különbséget továbbra is a cégek 
tulajdonosi típusai között lehet megfigyelni: 
többségében külföldi tulajdonban lévő cégek 
várakozása jóval kedvezőbb, mint a magyar 
tulajdonban lévőké.
 

BERUHÁZÁSOK
A beruházási aktivitás lanyhulása várható a 
következő fél évben. 30% alá csökkent a 
növekedéssel számoló cégek aránya, és meg-
közelítette az 50%-ot a változatlan beruhá-
zási volumennel számolóké. A beruházási ak-
tivitás elsősorban gépberuházásokra irányul, 
az építési beruházások szintje már 2003 
októbere óta nagyjából változatlan, csak 
szezonális hatások mutathatók ki ebben.
A beruházási aktivitás várható növekedése 
továbbra is az iparban (32%) jellemző leg-
inkább, míg az építőiparban, a szállításban 
és a szolgáltatásoknál a legritkább (23-10-
19%).
Gyengébb beruházási aktivitás lesz jellemző 
a mikro-vállalkozásokra és a kisvállalkozásokra 
és erősebb a közepes és nagy cégekre. A 
beruházási aktivitás várhatóan a részben, 
illetve többségben külföldi tulajdonban lévő 
cégeknél lesz a legmagasabb, de nem éri el 
az elmúlt félévben jelzett szintet. A magyar 
tulajdonban lévő cégeknél jelentősen csök-
ken a beruházási aktivitás.

LÉTSZÁM
Megfordulni látszik a korábbi, a munkaerő-
kereslet növekedését jelző tendencia – nő a 
létszámot csökkenteni szándékozó és csökken 
a növekedést célzó vállalkozások aránya. 
Hozzá kell ehhez tenni, hogy – az idei ápri-
lisi kiugrást leszámítva – még így is élénkebb 
létszámfelvételi szándékok jellemzik a magyar 
cégeket, mint 2003. április óta bármikor.
Nem változik a létszám stabilitásával számoló 
cégek aránya (közel 60%), miközben 
23%-ot ér el a leépítést tervezőké és 20% 
alá csökkent a létszámot bővíteni szándé-
kozóké. A létszámot leginkább a többségi 
külföldi tulajdonban lévő cégek tervezik 
növelni (27%), míg legkevésbé a magyar 

BORÚLÁTÓBBAKKÁ VÁLTAK 
A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK
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tulajdonban lévőknél tervezik ezt (12%). 
Az is megfigyelhető, hogy kis- és a mikro-
cégek terveznek legkevésbé létszámfelvételt 
(12-8%) és a közepes, valamint a nagy 
cégek leginkább (21-18%). Továbbra is 
leginkább az exportáló cégek körében várha-
tó a létszám növekedése (34%).
Az ipari vállalkozások tervezik legnagyobb 
arányban a létszám növelését: a cégvezetők 
20%-a jelölte meg, hogy várhatóan nőni fog 
a cégénél foglalkoztatottak száma.

FORGALOM, 
KAPACITÁSKIHASZNÁLÁS

A kapacitáskihasználás számottevően javult 
az elmúlt félévhez képest, és az egész 
mintában átlagos értéke meghaladta a 
78%-ot. Ezzel megközelítette a fellendülés 
csúcspontján, 2000 októberében mért 
értéket. A külföldi tulajdonban lévő cégek 
és a nagyvállalkozások kapacitáskihasználása 
számottevően magasabb (85% és 80%), 
mint a többi cégé.
Az összes értékesítés 2005. áprilisban 
megindult növekedése tovább folytatódott: 
a cégek több mint 45%-a számolt be az 
értékesítési volumen növekedéséről és közel 
20%-uk csökkenésről. 
Ezt a mozgást egyértelműen az export 
mozgatja. A 2003. áprilisi mélypont után 
2006 egész évben tovább folytatódott 
az export eladásokra vonatkozó javuló ten-
dencia. Az exportáló cégek 65-69%-ánál 
nőtt az export értékesítés volumene és csak 
a cégek 9-17%-ánál csökkent. A külföldi 
tulajdonban lévő cégek 70%-ánál volt nö-
vekedés, míg a tisztán magyar tulajdonban 
lévő cégek 39%-ára volt ez jellemző.

A JÁRULÉK- ÉS ADMINISZTRÁCIÓS 
TERHEK NÖVEKEDÉSÉNEK HATÁSA A 

REGISZTRÁLT LÉTSZÁMRA
A megszorító csomag részeként 2006. 
szeptember 1-jétől a vállalkozásoknak a brut-
tó 125 ezer forint alatti bérszinten foglal-
koztatottak után e bérszint mellett kiszámított 
járulékterhet kell befizetniük. Ez akkor, ha a 
cég ténylegesen e bérszinten foglalkoztatja a 
munkavállalókat, és idáig e bérszint melletti 
tb járulékokat fizetett be – többletterhet ró 
a vállalkozókra. A törvény szerint nem kell 
megfizetniük e többletjárulékot, akkor, ha 

bejelentik az APEH-nak, hogy ténylegesen 
ennyi bért fizetnek a munkavállalóknak. Ek-
kor a bejelentés valóságtartalmát az APEH 
ellenőrizheti. A GVI egy korábbi vizsgála-
tából (KKV Körkép) tudjuk, hogy az ilyen 
helyzetben lévő cégek több mint 80%-a 
élni kívánt a bejelentés lehetőségével, 
annak ellenére, hogy az APEH képviselői 
informális csatornákon (könyvelők számára 
az adóváltozásokról tartott szóbeli tájékozta-
tókon) hangsúlyozottan arra kívánták rávenni 
a cégeket, hogy ne éljenek e lehetőséggel, 
mert, ha élnének, akkor mindenre kiterjedő 
és elhúzódó revízióra számíthatnak. 
A másik, a foglalkoztatottságot érintő 
kormányzati döntés a munkavállalónkénti 

elektronikus bevallások rendszere, amely a 
bejelentett munkaerő adminisztrációjának nö-
vekedése okán jelenleg jelentős többletterhet 
ró a cégekre.
Jelen felvétel során egyrészt arra voltunk 
kíváncsiak, hogy a járulékterhek ilyen meg-
állapításának politikája milyen hatással lesz a 
cégek jövőben meghozandó foglalkoztatással 
kapcsolatos döntéseire. Másrészt arra, hogy 
az adminisztrációs terhek növekedésének 
milyen foglalkoztatási hatásai lesznek. 
Azt korábban láthattuk, hogy a megkérdezett 
cégek 16%-a tervez elbocsátást a következő 
fél évben. Az elbocsátást tervező cégek kö-
zül minden negyedik foglalt állást úgy, hogy 
a járulékterhek és az adminisztrációs terhek 
növekedése szerepet játszik ebben a várható 
döntésben. Ez a 25%-ot meghaladó arány 
arra mutat, hogy a két kormányzati döntés 
erőteljesen befolyásolni fogja a cégeket fog-
lalkoztatási döntéseik meghozatalában. 
Ha ágazati, nagyság vagy egyéb vállalati pa-
raméter szerinti különbségeket keresünk eb-
ben, akkor érdekes megfigyeléseket tehetünk. 
Egyrészt azt láthatjuk, hogy az építőipari 
cégek körében számottevően erőteljesebb 
hatásról van szó: a létszámleépítést fontol-
gató cégek fele említette, hogy az alacsony 

bérszintű foglalkoztatottaknál fizetendő 
többletjárulék szerepet játszik a várható el-
bocsátási döntéseikben. Továbbá a kizárólag 
belföldre termelő, magyar tulajdonban lévő 
cégek vélekednek számottevően gyakrabban 
így (33% és 35%). Az előbbieknél sokkal 
szembetűnőbb magatartásbeli különbség 
rajzolódik ki a cégek nagysága szerint: a 
mikrocégek, és a kisvállalkozások túlnyomó 
részénél szerepet játszanak a foglalkoztatási 
döntéseknél a szabályozási környezet kedve-
zőtlen változásai.
A fenti eredmények két interpretációja is el-
képzelhető. Először az, hogy a létszámcsök-
kenés valójában bekövetkezik, azaz a cégek 
vagy kivonulnak a betanított munkát igénylő 
piacokról, vagy a  drágábbá váló rutinmunkát 
igénylő technológiákat tőkeigényesebb tech-
nológiákra váltják (munka – tőke átváltás). 
De másodszor az sem kizárt, hogy itt nem 
valóságos létszámleépítésről van (lesz) szó, 
hanem csak arról, hogy a drágábbá váló 
munkaerőt hivatalosan elbocsátják, hogy 
aztán feketén újra foglalkoztassák.
Megkértük a cégeket, hogy a 2006. 
szeptember 1-én bevezetett négy adófajtát 
értékeljék aszerint, hogy mennyire fogják 
befolyásolni jövedelmezőségi helyzetüket. 
Az értékelést egy 1-től 5-ig terjedő skálán 
adhatták meg, ahol egy azt jelentette, hogy 
nincs a megadott adófajtának hatása, 5 
pedig azt, hogy jelentős negatív hatással jár. 
A válaszok alapján az a kép rajzolódik ki, 
hogy a magyar cégek leginkább az adózatlan 
nyereség után fizetendő szolidaritási adó 
negatív hatásával kalkulálnak, amit az „elvárt 
adó” követ.
A vélemények szerint a cégeket legérzéke-
nyebben a nyereség után a társasági adón 
felül fizetendő 4%-os szolidaritási adó fogja 
érinteni, amely mellett az elvárt adó hatásával 
számolnak leginkább.
Az elvárt adó és a szolidaritási adó negatív 
hatásairól az idegenforgalomba és a szállításba 
tartozó cégek számoltak be nagyobb mérték-
ben, a minimálbér kétszerese utáni járulékteher 
leginkább a kereskedelmi és a kizárólag bel-
földre szállító cégek jövedelmi szintjét érinti. 
Az elvárt adó, a szolidaritási adó, valamint a 
minimálbér kétszerese után fizetendő járulék 
mindegyike erősebben hat a kisebb, mint a 
nagyobb cégek jövedelmezőségére. 

Forrás: GVI
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– Hogy alakult eddigi pályafu-
tása?
– 1962-ben születtem, Győrben. 
Pannonhalmán, a bencés gimnázium-
ban érettségiztem, majd következett 
az ELTE jogi kara. Itt ismerkedtem 
meg a feleségemmel, aki szintén 
jogásznak tanult, és mivel ő nyer-
gesújfalui, a házasságkötésünk után 
ide költöztünk. Dolgoztam pár hó-
napot az APEH-nél, majd a nyer-
gesi Eternit lett a munkahelyem. 
Jogász társaimmal előbb egy jog-
tanácsosi munkaközösséget, majd 
mikor ezt a törvény lehetővé tette, 
1992-ben ügyvédi irodát hoz-
tunk létre. Ezt négyen alapítottuk, 
1998-tól van saját irodám. A me-
gyei elnöki megbízás miatt ügyvédi 
tevékenységemet szüneteltetem je-
lenleg a feleségem vezeti az irodát. 
1998-tól vagyok a nyergesi képvis-
előtestület tagja, az idei választáso-
kon a legtöbb szavazatot kaptam 
a tizenhárom képviselő közül, így 
kötelességemnek tartottam, hogy 
ezt a funkciót megtartsam.

– Aktív társadalmi életet is élt, 
él.
– Mindig igyekeztem részt venni 
Nyergesújfalu közéletében. Mai 
napig – bár inkább már csak formá-
lisan – elnöke vagyok az Eternit SE-
nek, amely főleg az asztaliteniszben  
jeleskedik. Vállaltam a Szamaritánus 
Alapítvány vezetését is, ezt a tevé-

kenységemet ma is érdemben foly-
tatom. 2002-től, mintegy száz-
negyven fővel működik a nyergesi 
Polgári Kör, ennek is aktív tagja 
vagyok. Mivel politikai hovatarto-
zásom soha nem volt titok, ezért 
2004-ben  beléptem a Fideszbe. 
Baráti körömmel, ha csak tehe-
tem, hetente kosárlabdázni 
járunk. A kosarazáshoz 
a magasságom ugyan 
megvan, de soha 
nem sportoltam 
v e r s e n y s z e r ű e n . 
Sajnos mostanában 
gyakran hiányzom, 
amit a többiek szóvá 
is tesznek. 
 
– A család?
– Két lányunk van, 17 és 
14 évesek, valamint 
egy tízéves fiunk. 
A lányok a 
n y e l v e k 
és a zene 

iránt érdeklődnek, a fiam pedig 
inkább az autók, motorok nagy sze-
relmese. Újdonság, hogy legutóbb 
Győrben egy ismerősünknél gyönyö-
rű lovakat láttunk, így a kislányok 
már két hónapja lovagolnak, a srác 
pedig most kacérkodik a gondolattal. 
Vele inkább kerékpározni szoktunk. 
Az aktív pihenés híve vagyok, ba-
ráti körömmel évente rendszeresen 
a Tátrába kirándulunk, túrázunk. A 

középső leányom is volt már 

A hibákat lássuk be, és ne kövessük el még egyszer!

BEMUTATJUK DR. VÖLNER PÁLT, 
A KEM-I KÖZGYŰLÉS ÚJ ELNÖKÉT

Az őszi helyhatósági választások eredményeképpen jelentősen 
átalakult Komárom-Esztergom megye közgyűlése is. Hangsú-
lyos többséget kapott a jobboldal, és elnöknek a korábban reg-
náló Agócs Istvánnal szemben Dr. Völner Pált választották.
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velünk, pedig olykor komoly fizikai 
igénybevételt jelentenek a meredek 
kaptatók. Egyszer például  egy 
menedékház előtt pihentünk,  és 
a csúcs irányába nézve egyik tanár 
barátom felmutatott: látjátok milyen 
bátrak azok a sziklamászók? A töb-
biek nagy nevetéssel felvilágosítot-
ták, hogy az utunk is arra vezet!

– Az aktív pihenésen kívül mi 
az, ami még kikapcsolja?
– A barokk zene – a család ezt 
már nagyon unja – és a jó filmek 
– itt is nagy lemaradásban vagyok 
az időhiány miatt, de előbb-utóbb 
megnézem az ’56 témájában készült 
új mozikat –, és az olvasás. Pihen-
tetőnek évente újraolvasok egy-egy 
Rejtőt, de a közelmúltban rágtam át 
magam Dante Isteni színjátékán is. 
Amúgy a hadtörténettel, haditen-
gerészettel, a történelemmel – főleg 
a török kor, a 48-49-es forradalom 
és szabadságharc időszaka – foglal-
kozó művek állnak az érdeklődésem 
homlokterében. Bár pacifista va-
gyok, mégis úgy gondolom, hogy a 
béke záloga az erő megléte.

– A megyei elnöki hivatás gya-
korlásában milyen alapelveket 
kíván követni?

– Három dolgot gondolok igazán 
fontosnak. Együttműködés, raci-
onalitás és érdekvédelem. Együtt 
kívánok dolgozni az ellenzékkel, 
például a bizottságok összeállításá-
nál, számuk csökkentésénél ez már 
sikerült. Jó lenne, ha országosan is 
közelíteni lehetne az okos kompro-
misszumokhoz. A kormánynak nem 
erőből kéne elsorvasztani a megyé-
ket, vagy saját embereiket ültetni 
a regionális tanácsok élére, hanem 
konszenzussal kellene megvalósíta-
ni a közigazgatás átszervezését. A 
racionalizálást a megyei hivatalra 
értem, ez átszervezésekkel, lét-
számleépítéssel járhat. Ez utób-
bit nem drasztikusan gondolom, 
hanem például esetenként nem 
töltjük be a nyugdíjba menő kol-
légák státuszát. Ésszerűsíteni kell a 
gazdálkodást is, hiszen 500 milli-
ós hitelállományunk van jelenleg, 
aminek csak a kamata 40 millió fo-
rint. Van egy csomó kötelező fel-
adatunk – 2007-ben már negyven 
intézményt kell működtetnünk –, 
ezekhez viszont az állam nem adja 
a megfelelő forrást. Védenünk kell 
tehát a megye és intézményeink 
érdekeit, ugyanakkor azt is tudni 
kell, hogy mint megye nagyon sok 

pályázaton nem indulhatunk. Van 
tehát feladat elég.

– Mi a vezetői ars poétikája?
– Egy Denzinger nevű morálteo-
lógus nézetét vallom, aki azt írta, 
hogy dogma nélkül nincs erkölcs. 
Ez az én olvasatomban azt jelenti, 
hogy mindenkinél kell lennie valami 
normának, amihez igazodhatunk. 
Legyen az a tízparancsolat, vagy 
akár egy közösen meghatározott 
más normarendszer, csak ezekhez 
viszonyítva láthatjuk meg, hogy jót 
és jól cselekedtünk-e. Így láthatjuk 
meg a hibáinkat. Ha készítek ezek 
alapján egy leltárt, akkor pontosan 
tudom, hogy mikor hibáztam, és 
még egyszer nem akarom elkövetni 
ugyanezeket a helytelen lépéseket. 
Jó lenne tehát egy közös mérce, 
amit mindenki elfogadna, ehhez 
azonban partnerek is kellenek! Ez 
valahogy nincs meg manapság. Én 
keresztény szellemiségben nőttem 
fel, így azt vallom, hogy a másikra 
oda kell figyelni, tisztelni kell az 
embert! Ilyen alapokon próbálok 
élni, dolgozni, a közösségért cse-
lekedni.

Veér Károly



A gazdasági társaságokról szóló 2006 
évi IV. törvény több ponton lényegesen 
módosítja, kiegészíti a gazdasági társaság 
legfőbb szervére vonatkozó szabályokat, 
nagyobb lehetőségeket biztosítva a tagok 
akarata érvényesítésének. 
A kkt. és a bt. legfőbb szerve továbbra is 
a tagok gyűlése, ahogy a kft.-nél a taggyű-
lés és az rt-nél a közgyűlés, míg a most 
szabályozott új társasági forma, az egyesü-
lés legfőbb szerve a taggyűlés. 
A legfőbb szerv ülése az új szabályozás 
szerint már szabályszerű összehívás nélkül 
is megtartható, ha valamennyi tag jelen 
van és az ülés megtartásához hozzájárul. 
Nem szabályszerűen összehívott vagy meg-
tartott ülésen hozott döntést a tagok 30 
napon belül utólag, egyhangú döntéssel 
jóváhagyhatják.

A törvény egyik legjelentősebb újítása, 
hogy nyilvánosan működő részvénytársa-
ságnál lehetőség nyílik az angol-amerikai 
„board”-rendszerű irányítási struktúra, 
úgynevezett „egységes irányítási rendszer” 
kialakítására. Ebben az esetben felügyelő-
bizottság nem választható, és az igazga-
tótanácsnak nevezett testület egyszerre 
látja el az ügyvezetési és az ellenőrzési 
funkciókat.

Az összeférhetetlenséggel kapcsolatban 
két fontos változás született. Egyrészt bűn-
cselekmény elkövetése esetén az elkövető 
vezető tisztséget csak a büntetett előélet-
hez fűződő hátrányos következmények alól 
történt mentesülés esetén viselhet, másrészt 
ha a bíróság az elkövetőt mellékbüntetés-
ként foglalkozástól tiltotta el, akkor a főte-
vékenységként ilyen foglalkozást megjelölő 

gazdasági társaságnak 
nem lehet vezető 
tisztségviselője az 
ítélet hatálya alatt.

Lényeges változtatás 
a korábbi sza-
bályozáshoz képest, 
hogy a társasági 
szerződés valamennyi 
társasági formánál 
úgy rendelkezhet, 
hogy a vezető tiszt-
ségviselői jogviszony 
határozatlan ideig áll 
fenn, ellentétben a 
korábbi gyakorlattal, 
mely szerint a vezető 

tisztségviselőt határozott időtartamra, leg-
feljebb 5 évre választották.

 A régi törvényből kikerült azon sza-
bályozás, mely szerint egy személy leg-
feljebb három gazdasági társaságnál lehet 
vezető tisztségviselő.

Az ügydöntő felügyelőbizottság jogköre 
bővül: amennyiben a társasági szerződés 
a kft. illetve a zrt. ügyvezetésének kiala-
kítását a felügyelő-bizottságra bízza, úgy 
a társasági szerződésben megjelölt bármely 
ügydöntő határozat meghozatalát a fel-
ügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához 
lehet kötni. Eddig a felügyelőbizottság csak 
a jogügyletek jóváhagyásáról dönthetett.
 
Az 1997. évi Gt. nem rendelkezett az 
ügydöntő felügyelőbizottság tagjainak fel-
elősségéről, az új törvény azonban egyér-
telműen rögzíti, hogy a tagok felelősségére 
a Ptk. közös károkozásra irányadó szabályai 
alkalmazandók.

A könyvvizsgálóra vonatkozó szabályozás 
rendszere jelentős változáson ment át. A 
törvény csak a választott könyvvizsgáló 
feladatát határozza meg egyértelműen, a 
szabályozást a többi vonatkozásában a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre 
bízza. A korábbi törvénnyel ellentétben 
itt a könyvvizsgáló megbízatásának leg-
rövidebb ideje is meghatározásra került, 
az nem lehet rövidebb, mint az az időszak 
amelynek könyvvizsgálatára a könyvvizsgá-
lót megválasztották. 

Dr. Szűcs Tamás
ügyvéd
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VEL GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 

SZERVEI, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI 

A 2006. ÉVI IV. TÖRVÉNY ALAPJÁN
Népszerű jogi rovatunknál öt év után most változás állt be. Amint 
arról előző lapszámunkban beszámoltunk, dr. Hidas János, a 
rovat vezetője a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés tagja és 
társadalmi megbízatású alelnöke lett, így szerzőként elköszön la-
punktól. A rovatot a továbbiakban dr. Szűcs Tamás ügyvéd jegyzi, 
reméljük hasonló színvonalon, mint kiváló elődje!
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KÉSZÜLNEK AZ ESZTERGOMI ELEKTRONIKUS 
INFORMÁCIÓS TÁBLÁK (E-INFOPONT)

Az Albacomp az „Esztergom, az elektro-
nikus szolgáltató önkormányzat programja” 
közbeszerzési eljárás nyerteseként ez év e-
lején kezdte meg az önkormányzati munkát 
támogató elektronikus önkormányzati rend-
szer, a hat e-InfoPont és a vezeték nélküli 
internetelértést lehetővé tevő rendszer 
kiépítését. A Nemzeti Fejlesztési Terv 
Gazdasági Versenyképesség Operatív 
Programjának (GVOP) 280 millió forin-
tos támogatásával megvalósuló, összesen 
320 millió forint értékű projektben hat e-
InfoPont kezdi meg a működését 2006-os 
év végén Esztergom forgalmasabb pontjain. 
A város lakói és az odalátogató turisták a 
terminálok segítségével hasznos informáci-
ókhoz juthatnak hozzá, mintegy húszféle 
önkormányzati szolgáltatást, valamint az 
internet nyújtotta számos más lehetőséget 
(például fórum, hirdetési felület, látnivalók, 
menetrend, vendéglátás, képeslapküldés, 
virtuális séta Esztergomban, segélyhívás) 
vehetnek igénybe.

Az Albacomp Zrt. a projekt keretében 
az e-pontok teljes informatikai rendszerét, 
így többek között a hálózatot, a szélessávú 
internetkapcsolatot és az elektronikus kül-
téri terminálokat építi ki. Az e-InfoPontok 
külső megjelenését nagy odafigyeléssel és 
gondos tervezéssel kialakítva a modern 
technika jól illeszkedik a történelmi város 
védett műemléki épületei, terei közé. A 
rendszer kialakításán kívül az Albacomp 
zrt. biztosítja az üzemeltetési és szervizszol-
gáltatásokat a rendszer üzembeállítása után. 

Az Albacomp Zrt. a fejlesztések keretében 
a város központjában található Széchenyi 
téren egy vezeték nélküli internethozzáférési 
pontot – úgynevezett hotspotot – épít ki, 
amely révén az erre alkalmas készülékekkel 
bárki szélessávú kapcsolaton keresztül in-
gyenesen csatlakozhat a világhálóra.
Az internetelérést biztosító rendszerek 
fejlesztése mellett a tartalom sem kerül 
háttérbe. Az e-InfoPontok kiépítésével 
párhuzamosan megújul Esztergom város 
honlapja. Az önkormányzat számára az Al-
bacomp zrt. új portált állít üzembe, inter-
aktív szolgáltatásokkal bővítve a meglévő 
honlapot. Az elektronikus önkormányzati 
rendszer és az új portál összekapcsolásával 
új, interneten elérhető szolgáltatások is 
kialakításra kerülnek, amelyek a lakossági 
ügyintézés gyorsítását és kényelmesebbé 
tételét szolgálják. Az új interaktív portál 
funkciók és az elektronikus ügyintézés az 
Esztergom honlapjáról lesznek elérhetőek 
(www.esztegom.hu).
Az Albacomp Zrt. szolgáltatási üzletága 
számos sikert ért el az idei évben, így 
Esztergom mellett Hódmezővásárhelyen, 
Szolnokon, Kecskeméten, Homokháton, 
Pécsett és Zuglóban végezte EU-forrásból 
támogatott e-önkormányzati projektek meg-
valósítását. Emellett ez év nyarán a vállalat 
egymás után két kistérségben – Szentesen 
és Hortobágyon – nyert el a szélessávú 
elektronikus műsorleosztó és adatkommu-
nikációs hálózat szolgáltatásának jogát nyílt 
közbeszerzési pályázaton.

Az év első kilenc hónapjában az Alba-
comp rendszerintegrációs bevételei megha-
ladták, konzultációs bevételei pedig meg-
közelítették az egymilliárd forintot, így az 
év hátralévő időszakára tervezett forgalmat 
is figyelembe véve a szolgáltatásokból – az 
egyéb szolgáltatási területeket is beleértve 
– tervezett bevétel az év végéig már meg-
közelítheti a forgalom 30%-át.

Az Albacomp Zrt. a magyarországi in-
formatikai piac egyik legnagyobb múltra 
visszatekintő vállalata, amely teljes körű 
megoldást biztosít partnerei számára az 
informatikai eszközök és szolgáltatások terü-
letén. A 2005-ben több mint 14 milliárd 
forint forgalmat lebonyolító székesfehérvári 
Albacomp a legnagyobb magyar tulajdon-
ban lévő PC- és noteszgép-összeszerelő 
üzemmel rendelkezik, emellett a hazai rend-
szerintegrátor cégek élmezőnyének tagja. 
A vállalat az IT piac számos más szeg-
mensének jelentős szereplője, így többek 
között fejlesztő és konzultációs csapatával, 
saját gyártású szervereivel, érintőképernyős 
termináljaival, asztali számítógépeivel, ope-
rációs rendszerével és országos szervízháló-
zatával van jelen a hazai és a nemzetközi 
informatikai porondon.

További információ:
Mészáros Attila

Lenhardt & Weichinger Communications
30/984-4904

attila.meszaros@landw.hu

Az Albacomp Zrt. építi ki Esztergom elektronikus önkormányza-
ti rendszerét. A projekt részeként a város hat pontján elektroni-
kus terminálokon keresztül teszi elérhetővé az önkormányzati 
szolgáltatásokat és a várossal kapcsolatos hasznos informáci-
ókat. Emellett vezeték nélküli internetelérést biztosító (WIFI) 
rendszer is kiépül a Széchenyi téren, amely bárki számára lehe-
tővé teszi a világháló használatát az erre alkalmas készülékek 
segítségével. A jelenleg is folyó beruházás a tervek szerint 2006 
év végén fejeződik be, így 2007-ben a járókelők és turisták már 
használhatják az új szolgáltatásokat nyújtó e-InfoPontokat.
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– Milyen út vezetett az elnöki 
székig?
– 1985 óta élek Székesfehérváron, 
az ELTE jogi karán végeztem, szakvizs-
gáztam. Férjem a gazdasági szférában 
dolgozik, gyermekeim továbbtanulnak, 
egyikük ügyvédjelölt, a másik pedig 
gazdasági főiskolára jár. Húsz évig dol-
goztam a közigazgatásban, természete-
sen ez a mostani feladat merőben eltér 

az eddigiektől. Három településen dol-
goztam jegyzőként. Székesfehérváron 
kezdtem, majd a baloldal győzelmével 
nem volt számomra lehetőség a munka 
folytatására, így Budapestre kerültem 
a VI. kerületi önkormányzathoz. Ez 
nagyon jó iskola volt, folyamatosan 
meg kellett újulni, hiszen a főváros egy 
teljesen más világ. Ezután Gárdony 
következett, amely megint más stílust 

követelt, az ottani munka más alapokon 
nyugodott. Elmondhatom tehát, hogy 
közigazgatási szakemberként közelről 
megismertem a főváros, egy nagyváros 
és egy kisebb település életét, gondja-
it, problémáit. Az is nagy tanulság volt, 
hogyha az embernek váltani kell – még 
ha nem önszántából is – akkor ki kell 
használnia az adott lehetőséget, tudni 
kell újrakezdeni. Nem érzem tehát baj-
nak ezeket a váltásokat, hiszen renge-
teg tapasztalatot szereztem. Az elnöki 
megbízatás óriási váltást jelent, hiszen 
a közigazgatás helyett politikusként kell 
dolgoznom, de mindig szerettem az új 

Közigazgatási szakemberből politikus

BEMUTATJUK GOMBASZÖGINÉ 
DR. BALOGH IBOLYÁT, A FEJÉR 
MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÚJ ELNÖKÉT

Csinos, fiatal, agilis, vibrál körülötte a levegő. Gombaszöginé 
dr. Balogh Ibolyát a jobboldali többségű Fejér Megyei Közgyűlés 
október 12-én választotta elnökének, és már nyakig elmerült a 
munkában, a problémák feltárásában, a megoldások keresésé-
ben.
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kihívásokat. Három éve léptem be a 
Fideszbe, természetesen örülök, hogy 
a megye vezető testületében markáns 
többséget szereztünk. Mindig is hittem 
abban, amit csinálok, így a mostani fel-
adattól – a közgyűlés támogatását is 
élvezve – sem riadok vissza.

– Mi van a Mikulás puttonyában? 
Mit örököltek az előző megyei 
vezetéstől?
– Erről sajnos nem sok jót mondhatok. 
Az országos rossz helyzet egy objektív 
körülmény, ám a helyi bajok többsége 
az előző vezetők hagyatéka. Nem volt 
átgondolt a gazdálkodás, a 2006. 
első háromnegyed éves beszámolójá-
ból, valamint a költségvetés módosítá-
sának indokaiból kiderült, hogy nagyok 
a problémák. Óriási a hitelállomány 
(900 millió forint), ellehetetlenül-
tek az intézményeink, elmaradott az 
informatikai rendszerünk, hogy csak 
a legfontosabbakat említsem. Meg-
döbbentő, hogy például idénre 300 
milliós bevételt terveztek ingatlan-
hasznosításból, ám ebből egy vas nem 
folyt be a megyei kasszába. Ez a téma 
valahogy senkit sem foglalkoztatott. 
Bár jogilag talán nem, de erkölcsileg 
elfogadhatatlan, hogy az elmúlt négy 
évben a mintegy egymilliárdra rúgó ille-
tékjutalékot a korábbi vezetők és a dol-
gozók egy szűk köre felosztotta egymás 
között! Ez éppen akkora összeg, mint a 
jelenlegi hitelállományunk. Ezt néhány 
képviselő már az előző ciklusban elfo-
gadhatatlannak tartotta, és vizsgálatot 
kezdeményeztek az ügyben. Két világ 
áll itt szemben egymással: egyrészt 
pénzszórás, osztogatás néhányaknak, 
másrészt intézményeink rossz gazdasági 
körülményei. Különösen fájdalmas a 
Szent György Kórház működésének 
ellehetetlenülése. Ha mindehhez hoz-
závesszük, hogy jövőre mintegy 1,2 
milliárdos bevételkieséssel kell számol-
nunk – az illetékbevételek az APEH-
hez kerülnek, csökken az SZJA-ból és 
az ÁFÁ-ból befolyó pénz, nőnek az 
energiaárak –, akkor jól látható, hogy 
ez így nem folytatható. A hivatal és 
az intézmények informatikai rendszere, 

berendezése már évekkel ezelőtt is 
elmaradott, elavult volt, ez nagyfokú 
igénytelenséget, oda nem figyelést je-
lez. Mintha megállt volna az élet.

– Mi lehet a megoldás?
– Egyrészt sokkal jobban ki kell hasz-
nálnunk a pályázati lehetőségeket, 
erre az előző ciklusban nem nagyon 
figyeltek oda. Profi pályázatfigyelők és 
pályázatírók megbízására van szükség, 
csak ők hozhatnak plusz bevételt a 
megyének. Másrészt szakembereink 
dolgoznak az új ingatlanhasznosítási 
koncepción, a tervek már nagy vo-
nalakban elkészültek, tárgyalásra kész 
az anyag. A gazdálkodást új alapokra 
kell helyezni, a mechanikus, fiskális 
módszer helyett úgy kell dolgozni, 
hogy csak a bevételek megérkezése 
után legyenek kifizetések! Ahol lehet, 
muszáj szigorítani, hiszen a kormányzat 
elsorvasztásra irányuló szándékai miatt 
a megyei területfejlesztési tanácsok el-
enyésző támogatásokat fognak kapni a 
jövőben.

– Mi a helyzet a megye települé-
seivel?
– Több mint száz település tartozik 
Fejér megyéhez, az ő érdekeiket is ne-
künk kell védenünk. Arra törekszünk, 
hogy a velük való kapcsolat túllépjen a 
formális kereteken. Három alelnökünk 
– akik mind kiemelkedő szakemberek 
a maguk területén – rendszeresen részt 
vesz a kistérségek összejövetelein, 
a területfejlesztési tanácsok ülésein. 
Erőteljesebben kell véleményt nyilvá-
nítanunk, el kell érnünk, hogy a megye 
települései bizton számíthassanak ránk. 
Óriásiak az egyenlőtlenségek, gondo-
lok itt elsősorban a sárbogárdi kistérség 
hátrányos helyzetére. Feladatunk, hogy 
csökkentsük a lemaradást, elősegítsük a 
felzárkózást számukra is.

– A kormányzat rendeleti úton 
megkezdte az állami intézmények 
regionalizációját. Hogy érinti ez a 
megyék szerepét?
– A Megyei Elnökök Országos Szö-
vetsége állásfoglalásában felszólította 

a miniszterelnököt és a szakminisztert, 
hogy hagyjanak fel az önkormányzati-
ság elsorvasztásával, az erőszakos re-
gionalizációval. A kormány egyszerűen 
figyelmen kívül hagyja a középszint, a 
megye szerepét, évezredes hagyomá-
nyait. Diktatórikus módszerekkel balol-
dali többséget teremtettek a Regionális 
Fejlesztési Tanácsokban, pártkatonákat 
ültettek ezek vezetői székébe. Ez tart-
hatatlan, és felháborító, ellenkezik az 
EU elveivel, amelyek szerint az uniós 
pénzek elosztásáról döntő testületeket 
választott képviselőknek kell vezetni, 
nekik kell a döntéseket meghozni! 
Aggályosak a ROP-ok is, hiszen 
csak látszategyeztetések folynak, kész 
helyzet elé állít a kormány mindenkit. 
Mi lesz az utakkal, a közlekedésfej-
lesztéssel, az elővárosi vasutakkal, 
az idegenforgalommal? Sürgősen be 
kellene emelni a Velencei-tó kérdését 
például a kiemelt projektek közé, mert 
ennek fejlesztése, rehabilitációja nem 
oldható meg helyi erőből, forrásokból. 
De említhetem a fehérvári Nemzeti 
Emlékhelyet is, amelyet súlyos milliár-
dokért, a szakma és az egyház egyön-
tetű elutasítását figyelmen kívül hagyva 
le akarnak vinni a föld alá. Hol van itt 
az egyeztetés, a konszenzus keresése? 
Számolt-e azzal a kormány, hogy az 
intézményrendszer regionalizációjával, 
a források csökkenésével, az össze-
vonásokkal hány szakember kerül az 
utcára? Velük mi lesz? Hol fognak 
munkát találni?

– Ön a magánéletben, a család-
ban is ennyire határozott, agilis?
– Az egy másik világ. Ha több sza-
badidőm lenne, inkább a családon, 
baráti körön belüli beszélgetésekre 
tenném a hangsúlyt, hiszen egymás 
megértése, a problémák és örömök 
közös feldolgozása a legfontosabb az 
életben. A munka viszont olyan, amit 
csak teljes gőzzel lehet csinálni. Ne 
hagyjunk semmit sem holnapra, amit 
lehet, azt most, azonnal, még ma meg 
kell oldani!

Veér Károly
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E-MAGYARORSZÁG, E-KORMÁNYZAT 2006 
– KONFERENCIA A FEJLESZTÉSEK JEGYÉBEN

2006. november 9-10-én került 
megrendezésre az a kétnapos 
konferencia, kiállítás és works-
hop, amely közelíteni kívánta 
az üzleti és a közigazgatási 
szféra álláspontjait egymáshoz 
a hatékonyabb együttműködés 
reményében. A rendezvényen 
szó esett a regionális tudat 
kialakulásának fontosságáról, 
az információs gazdaság felzár-
kóztatásáról, az elektronikus 
közigazgatás és kormányzás 
kapcsolatáról és a 2007-2013 
között felhasználható fejleszté-
si forrásokról.

E-KORMÁNYZAT A 
TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS A 

REGIONALIZMUS JEGYÉBEN
Dr. Szaló Péter szakállamtitkár, az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
képviseletében tartott előadást a régiók szere-
péről, szükségességéről. A regionális tanácsok 
megalakulásával létrejött az a szervezet, amely 
a leginkább megjeleníti a regionális érdekeket. 
Ezen kívül azonban kormányzati szintről is ke-
rültek át feladatok régiós hatáskörbe, illetve a 
kormányzat felkérte a regionális fejlesztési ta-
nácsok elnökeit, hogy alakítsanak a külön-
böző ágazatok szerint munkacsoportokat, 
amelyek részt vesznek az európai tervezési 
folyamatokban. Így a régiók kezében a döntés 
mind tervezés, mind forráselosztási oldalról és 
az EU stratégiai tervezési módszereivel ké-
pessé válnak arra, a prioritások meghatározása 
után összefogott programokat készítsenek, 
figyelembe véve adott térség megoldandó 
feladatait, lehetőségeit, adottságait.
A hat regionális program irányító hatósága 
a Pénzügyminisztérium lesz – a regionális 
fejlesztési tanácsok döntési és javaslattevő 
szerepe azonban megmarad – ahogy láthatjuk 
ezt a kétéves akciótervek esetében, illetve 
bizonyos értékhatárok feletti speciális döntési 
mechanizmusok érvényesülésekor. Például ha 
az országos döntés egy hulladéklerakó építése 

Dél-Magyarországon, akkor a sok térségi ér-
dekelt nem külön-külön készíti el pályázatát, 
hanem a nagyprojekt egy döntés része és 
elfogadása esetén kerülhet sor a kivitelezők 
versenyeztetésére. 
Az előadást követő kerekasztal-beszélgetésen 
az üzleti szféra képviseletében Tóth Zsolt, a 
Synergon Nyrt. vezérigazgatója, Füzes Péter, 
az Oracle Hungary Kft. ügyvezető igazgatója 
vett részt, akik gyakorlati síkra terelték a be-
szélgetést, és elmondták, hogy az üzleti élet 
szereplői egyenlőre nem találnak döntéshozót 
regionális szinten, és ez az akadály lassítja a 
döntések meghozatalát, illetve a kifizetések is 
igen lassan történnek. Füzes Péter hozzátette, 
hogy az önkormányzatok egyenlőre nem ha-
tékonyan költenek. Szükséges lenne továbbá, 
hogy csak akkreditált szoftverek kerülhessenek 
forgalomba, hogy útját állják a százféle fejlesz-
tésnek – és így a feleslegesen fejlesztésre köl-
tött pénzeknek, vagy ha ez nem lehetséges, 
legalább a fő funkciók – amelyek az összes 
önkormányzatnál megegyeznek – standardi-
zálása történjen meg, átjárhatóvá téve a rend-
szereket. A források racionális felhasználását 
javíthatja még, ha több felhasználó csoporto-
san vásárol – így akár 20-50% megtakarítást 
is el lehet érni. A másik oldal képviselőitől  
– Molnár Gyula polgármester, Stumpf 
István, a Századvég Alapítvány elnöke, dr. 
Ujhelyi István államtitkár, ÖTM, dr. Zongor 
Gábor, a TÖOSZ főtitkára – megtudhattuk, 
hogy az önkormányzatnak a fenti kérdésben 
bizonyos rendszerek használatát ajánlhatják, 
illetve megoldást jelenthet a szabványosítás 
is, amely egy olyan digitális kényszerhelyzetet 
idéz elő, amelyben a nem megfelelő verseny-
zők kihullanak.

Szaló Péter nyitotta és zárta az első napot, 
hiszen az utolsó előadást a Területfejlesztés 
a gyakorlatban – kistérségek, régiók szerepe 
a helyi döntésekben témakörben tartotta, 
amelyben kiemelte a stratégiai gondolkodás 
fontosságát, illetve azt, hogy a támogatások-
ból nem a kötelező kiadások kell finanszírozni, 
hanem az adott projekt megvalósítását. Az 
előző periódusban a pályázatok elaprózód-

tak, ennek kiküszöbölésére 2007-től a for-
rásokat központosítják majd, és úgynevezett 
gördülő tervezést vezetnek be, amely abból 
áll, hogy a stratégai célok változatlansága 
mellett ésszerű időintervallumra tervezzék a 
költéseket, hiszen 2013-ig túl hosszú az 
időtáv.
Újdonság lesz a kétfordulós pályázat is, 
amely keretében a pályázó előzetes elbírálásra 
csak magát az elgondolást, ötletet nyújtja be, 
és pozitív visszajelzés után kell nagy munkát 
igénylő pályázati dokumentáció kidolgozása.
A regionális fejlesztési tanácsok feladata el-
sősorban a területfejlesztés lesz, de fel kell 
vállalnia a régió gazdaságfejlődésével járó 
tennivalókat, a gazdasági társaságok és az 
önkormányzatok együttműködésének segíté-
sét, és a régióhatárokon belül születő akció-
tervek koordinálását. A kistérségi fejlesztési 
tanácsokra a projektmenedzsment területén 
számítanak majd. A szakállamtitkár elmondta, 
hogy március és június között lehetőség lesz új 
kistérségi együttműködések kialakítására is.

AZ E-KÖZIGAZGATÁS FEJLESZTÉSI 
FORRÁSAI ÉS AZ ELOSZTÁS 

POLITIKÁJA
Dr. Baja Ferenc, a Fejlesztéspolitikai Testület 
tagja ismertette a hallgatósággal az e-kö-
zigazgatás fejlesztési forrásait, és az elosztás 
formáit. Előadásából kiderült, hazánk az 
elmúlt öt esztendőben az európai köz-
épmezőnybe került, feladat a közeljövőben 
a fejlődés tempójának megtartása, amellett, 
hogy a közigazgatás informatikai fejlesztésé-
nek az elkövetkező években megtakarításokat 
is eredményezniük kell. Ismertette az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv beavatkozási 
irányait, amelyek a gazdaság, a közlekedés, 
a társadalom megújítása, a környezet- és 
energiafejlesztés, a területfejlesztés és az ál-
lamreform lesznek – ezen belül az államreform 
témakörébe tartozik majd az e-Magyarország 
projekt. Az elektronikus közigazgatás opera-
tív programjának három fő prioritása van, ezek 
a közigazgatás belső folyamatainak megújítása 
(elektronizálás, adatbázis-kezelés, back 
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office), a rendszerhez való hozzáférés lehe-
tőségének növelése és a kiemelt fejlesztések. 
A prioritások közé tartozik a humánerőforrás 
minőségi javítása is, hiszen mind az asztalon 
innen, mind az asztalon túl fontossá válik a 
képzés a rendszer használatáról. A meglévő 
források elegendőek arra, hogy régiónként 
egy-egy mintarendszer felálljon, amely min-
tájára az alapvető eljárások standardizálásával 
a régiók finanszíroznák a többi létesülést. Az 
állampolgári azonosítást TAJ alapú chip-kár-
tya rendszerben képzelnék el, amely segítség-
ével a felhasználó csatlakozhatna a központi 
rendszerhez. Adatainkat egy akatklíring-ház 
őrizné, azokhoz csak meghatalmazás révén 
lehetne hozzájutni.

E-KORMÁNYZAT, ELEKTRONIKUS 
KÖZIGAZGATÁS

Simon Géza, közigazgatási informatikai 
kormánybiztos szerint jól működik az Ügyfél-
kapu, négyszáz különböző szolgáltatás érhető 
el és majd’ négyszázezer regisztrált felhasználó 
van. A legtöbb kritikát a biztonság kérdéses-
sége miatt kapták, ám a rendszer ugyanolyan 
biztonságos, mint bármelyik, a bankok által 
használt adatbázis és annak használata.
Az elektronikus kormányzati rendszer fel-
építése a következő: a Központi Elektro-
nikus Szolgáltató Rendszer magába foglalja 
az alapinfrastruktúrát biztosító Elektronikus 
Kormányzati Gerinchálózatot, az ügyintézést 
megvalósító Kormányzati Portált, az egyes 
ügyek intézésében a tájékozódást segítő, és 
felhasználók számára információt szolgáltató 
Kormányzati Ügyféltájékoztató Központot, 
az elektronikus ügyintézést igénybe vevők 
azonosítását biztosító Ügyfélkaput, valamint 
a központi rendszer elemein megjelenő szol-
gáltatásokat és ügyintézési lehetőségeket.
A fő cél az ügyfélközpontú államigazgatás 
kialakítása, amely nyolc évvel maradt le a 
piactól. A fejlődés egyik akadálya, hogy az 
ágazati törvények nincsenek összhangban a 
közigazgatási eljárási törvényben foglaltakkal, 
bár a rendszer képes az ügyek teljes online 
bonyolítására, ezek miatt még mindig szüksé-
ges bizonyos esetekben a személyes jelenlét. 
A következő négy esztendő fókuszterületei 
a szabványosítás, az elérhetőség bővítése, 
a központi rendszer megerősítése, az e-köz-
igazgatási közmű kialakítása és az általános 

informatikai kultúra növelése. Forrás oldalról 
az alapelv – a párhuzamos fejlesztések el-
kerülése mellett, – az informatikai fejlesztések 
költségei helyett a közigazgatási megtakarítá-
sok elérése. 
A résztvevők egyetértettek abban, hogy a 
felhasználók – ha lassan is, de – elfogadják 
az elektronikus megoldásokat, hiszen a piacon 
már régóta szembesülnek ezekkel a lehetősé-
gekkel. Előtérbe került a vita során az oktatási 
intézmények helyzete – ahol szintén nagy 
hasznát lehetne venni a háttérintézmények 
központosításának, nem csak az államigazga-
tásban. Ennek a komplex rendszernek – a mű-
ködés közbeni fejlesztésének hatalmas szellemi 
erőforrás-igénye van – mondta el véleményét 
Risztics Péter, a BME Információtechnológiai 
Innovációs és Tudásközpont igazgatója.

AZ E-MAGYARORSZÁG ÉS AZ ÚJ 
MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A 

KKV-K ÉS AZ ICT-SZEKTOR 
SZEMSZÖGÉBŐL

Az Internet-penetráció hazai adatai alapján 
Csepeli György, a GKM közpolitikai igazga-
tója elmondta, hogy informatikai értelemben 
két Magyarország létezik, nyilvánvalóan a 
digitalizálatlan országrész felzárkóztatására kell 
a kormányzatnak figyelnie. Jelentős az ország 
nyugati részének túlsúlya – bár Győr-Mo-
son-Sopron megye érthetetlen módon nem 
hozza az elvárt szintet, így kilóg a nyugati 
országrész  mezőnyéből. Jelenleg 29% a 
hazai háztartási informatikai penetráció, en-
nek 65%-a szélessávú internetet is jelent. 
Újra gondolják a digitális kultúra szintjének 
emelését is – a jövőben olyan felhasználó-
kat szeretnének számítógéphez, internethez 
juttatni, akiknek saját jogon nem volt és mai 
napig sincs esélye vásárolni, illetve előfizetni. 
A cél nem csak a problémás korosztályok 
gép elé ültetése, hanem a hátrányos helyze-
tűek életének egyszerűbbé tétele, sőt, a nyár 
elején már érettségizhetnek azok a diákok, 
akik kitartóan tanultak az észak-magyarországi 
digitális középiskolában! Az előadást követő 
beszélgetésen vita alakult ki a Pannon GSM 
vezérigazgató-helyettese, Drozdy Győző, és 
a GTS-Datanet Kft. ügyvezető igazgatója, 
Szathmári Géza között – a célban egyet-
értve ütközött meg a vezetékes és a mobil 
távközlés két képviselője, a kérdés leginkább 

a hogyan volt, és ennek kapcsán esett szó 
digitális analfabétizmus felszámolásának szük-
ségességéről is. 

AZ ÚJ MAGYARORSZÁG 
FEJLESZTÉSI TERV LEHETŐSÉGEI

A konferenciát Kovács István Vilmos, a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökhelyet-
tese tartotta, aki az UMFT legfontosabb 
paraméterei közt a foglalkoztatás bővítését 
jelölte meg, mint a legfontosabb eszközt a 
felzárkózáshoz. A gazdasági növekedés az 
ország, a régiók, ezen belül a vállalkozások 
fejlődésén keresztül valósítható meg. Az 
UMFT rendelkezik a digitális írástudatlanság 
felszámolásáról is, az ismeretek elsajátításához 
szükséges feltételek megteremtése és az angol 
nyelv kiemelt oktatása fontos részei a problé-
ma orvoslásának.
Az egyes operatív programok anyagi bázisát 
felvázolva elmondta, az első, a humán tőke 
megújulást segítő program, ami nem fizikai 
jellegű beruházásokat jelenti 933 milliárdból 
gazdálkodik majd. Ennek a feladatkörnek az 
infrastrukturális bázisát egy szintén jelentős 
538 milliárdos összeg támogatja. A környe-
zet és energia szektorra 1053 milliárd forint 
juthat, az államreform program összességében 
150 milliárdot emészthet fel. A gazdasági 
versenyképességet támogató összeg mint-
egy 674 milliárd, a legnagyobb összeget 
pedig a közlekedésfejlesztés a maga  1721 
milliárdjával igényelheti majd, 100 százalékos 
kihasználtság esetén.

Fenyvesi György, a HP Magyarország 
Kft. szolgáltatási-kereskedelmi igazgatója 
az előadást követően ismételten felhívta a 
figyelmet arra, hogy a különböző fejlesztések 
értelmetlen támogatása helyett a megvalósult 
projektek vizsgálata után, ezen tapasztalatok 
ismertében végezni az újak finanszírozását.

A konferencia keretében került átadásra is 
az Üzleti Etikai Díj, amelyet nagyvállalat 
kategóriában a Béres Gyógyszergyár Rt, a 
multinacionális vállalat kategóriában a Pannon 
GSM Távközlési Zrt., kis- és középvállalat 
kategóriában a Biopetrol Környezettechnikai 
Kft és a Gravoform Kft. kapott. A díjazot-
taknak ezúton is gratulálunk.

Vitkóczi

http://www.meh.hu/szervezet/hivatalok/ekk/keszr/keszr20050920.html" \t "_blank
http://www.meh.hu/szervezet/hivatalok/ekk/keszr/keszr20050920.html" \t "_blank
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Ha felépítettünk, felújítot-
tunk egy irodát, munka-
helyet, és eltávoztak a 
kőművesek és villanysze-
relők, akkor kerülhet sor a 
helyiség felöltöztetésére, 
azaz festésére. Ügyeljünk 
azonban, hogy hová és mit 
kenünk fel. Ebben volt a se-
gítségünkre Golda János, a 
tatabányai Zebra Festékbol-
tok tulajdonosa, vezetője.

– Miért fontos a jó festék?
– A festék kettős funkcióval bír. El-
sősorban védelmet nyújt fa-, fém- és 
falfelületek számára, másodsorban – és 
ez manapság egyre inkább előtérbe 
kerül – esztétikai élményt nyújt. A 

színek befolyásolják, meghatározzák 
hangulatunkat, ami hatással van a mun-
kateljesítményünkre, koncentrálóképes-
ségünkre is. A színek kiválasztásánál 
döntő, meghatározó a cég kialakult 
arculata, hiszen ennek árnyalatait kell 
tükrözniük az épületeknek, helyi-
ségeknek is. Ugyanakkor a divat is bef-
olyásoló tényező, mostanság a meleg, 
élénk, mediterrán színek trendje ta-
pasztalható.

– Milyen festés szükséges az 
egyes munkahelyeken?
– Ha irodákról beszélünk, akkor a nagy 
igénybevételnek kitett helyiségekre 
(előszoba, folyosó, stb.) célszerű 
egy mosható festéket tenni, ezek ma 
már bírják a strapát, addig lehet 

fennhagyni, amíg az ember meg nem 
unja a színét. A mai festékek lég- és 
páraáteresztők, nem kell tehát félni a 
nedvesedéstől. Kifelé átengedik a fal 
páráját, nedvességét, befelé viszont 
lezárják az utat. A mosható, súrolható 
festékek akár 5-10 évet is kibírnak, 
míg az általános diszperziósokat 3-4 
évente újra kell festeni.
A műhelyeket – a fokozott igénybe-
vétel miatt – sűrűn festik, részben a 
fertőtlenítés, részben az állagmegóvás, 
valamint a színek felfrissítése miatt.
Az irodákban ajánlhatók a lenrost 
alapú (vlies), valamint az üvegszövet 
tapéták, ezeket igény szerint át lehet 
festeni, lazúrozni, így igényes, strapa-
bíró felületet kapunk.
A nyílászárók manapság elsősorban 

Office – azaz mi kell egy jó irodába?

A JÓ FESTÉK NEM CSAK 
FELÜLETET VÉD

F
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műanyagból készülnek, így nem igé-
nyelnek festést, ám ha valaki át óhajtja 
színezni ezeket, erre is létezik megfelelő 
festék.
– Ha egy cég anyagbeszerzője 
elindul festéket venni, mire kell 
figyelnie?
– Szerintem a festékszakma bizalmi kér-
dés. Szinte mindenki árul valamilyen fes-
téket, ám ehhez is ugyanúgy kell érteni, 
mint bármi máshoz. Ha az árubeszerző 
valamilyen kéréssel, kérdéssel fordul az 
eladóhoz, és az csak bambán bámul rá, 
soha nem alakulhat ki bizalom.
Nálunk a Zebra festékboltokban arra 
törekszünk, hogy azonnal megoldjuk a 
problémákat, másnapra bármit be tu-
dunk szerezni, ami az európai piacon lé-
tezik. A másik kérdés a mennyiség. Mi 
mindig azt tanácsoljuk, hogy egyszerre 
kevesebbet vegyen a vásárló, mert in-
kább jöjjön vissza pótlásért, minthogy a 
drága festék a szemétbe kerüljön. Mivel 
a festés általában egy beruházás utolsó 
fázisa, gyakran elfogy, megcsappan 
eddig a pontig a pénz. Ezért fontos a 
bizalom, hiszen ha ez kialakul, van egy 
alku szerinti fizetési pontosság, akkor 
partnerek tudunk lenni ebben. Ha ez 

hiányzik, szigorúbbak vagyunk, hiszen 
mi sem tehetjük tönkre felépített szállítói 
kapcsolatrendszerünket az építőipar kis-
cég bizonytalan fizetési morálja miatt.
Harmadik szempont az ár. Érdemes fi-
gyelni rá, hogy a szakboltokban mindig 
alacsonyabb az ugyanolyan minőségű 
termék ára, mint a barkácsáruházakban, 
így érdemes hozzánk betérni!

– Hogyan tudják biztosítani, hogy 
a vevő mindig ugyanazt a színár-
nyalatot kapja?
– Ezt a többféle rendszerű, számítógép 
vezérlésű színkeverő berendezéseinknek 
köszönhetjük, amelyek a megadott 
kódok alapján bármilyen árnyalatot ké-
pesek mindig azonosan előállítani. Amit 
az Unióban tudnak, azt mi is tudjuk. 
Minden felületre, többezer színben 
biztosítunk festéket a lakosság és az ipar 
számára egyaránt beltéri diszperziótól a 
többezerszer lemoshatóig. Ugyanarra a 
problémára több megoldás is létezik, mi 
mindig a vevő igényeihez és pénztárcá-
jához igazítjuk ajánlatunkat. Figyeljük a 
szállítói, kínálati piacot, a gyártók aján-
latát, hogy jó áron tudjuk beszerezni 
az újdonságokat, ezáltal vevőinknek 

is kedvezőbben 
tudjuk azokat 
továbbadni.

– Hogy lesz 
valakiből fes-
tékboltos vál-
lalkozó?
– Elég régóta 
élem a vállalkozói 
létformát. 1989-
től Tatabányán és 
a fővárosban 
mű köd t e t t ü n k 
társammal video-
tékákat és mozit. 
1992-ben sike-
rült megszerez-
nünk a tatabányai 
Mártírok úton 
egy jó kis üzlet-
helyiséget. Mivel 
nem akartunk 
újabb videotékát 
nyitni, azt a piaci 

szegmenst kerestük, ahol meg lehet élni. 
Így jutottunk el a háztartási- és vegyiá-
rük forgalmazásáig, amely mára letisztult 
elsősorban a festékre szakosodtunk. A 
multik háztartási- és vegyiárú kínálatával 
nem tudtuk állni a versenyt. Jelenleg két 
üzletünkben három-három szakképzett, 
hozzáértő kolléga dolgozik, akik folya-
matos önképzéssel igyekeznek tartani a 
lépést a szakma fejlődésével.

– Mi a Zebra festékboltok árukí-
nálata?
– Árulunk bel- és kültéri falfestékeket, 
pácokat, lazúrokat és lakkokat, alapo-
zó- és zománcfestékeket, kül- és beltéri 
vakolatokat. Kaphatók nálunk antik- és 
márványhatású glettek, diszítőfestékek, 
díszlécek, stukkók és rozetták. For-
galmazunk fűrészporos (vlies) és üveg-
szövet tapétákat, ecseteket, keféket, 
festőszerszámokat, csiszolóanyagokat. 
Kínálatunkat speciális vegyiárúk teszik 
teljessé az ipar és a háztartások számára. 
Várjuk üzleteinben kedves vásárlóinkat, 
jelenlegi és jövőbeli partnereinket!

V.K.
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VESZPRÉM MEGYE ÚJ TURISZTIKAI PORTÁLJA 
2006. november 22-én  több mint 
100 érdeklődő részvételével mutatták be 
Veszprém megye új, korszerű elektronikus 
marketing lehetőségeket kínáló turisztikai 
portálját és elektronikus vonzerő leltárát. 
A jelenlévőket Talabér Márta, a Me-
gyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte.
A honlap létrehozásával kapcsolatos 

döntés körülményeit Horváth László, 
a Nemzetközi Kapcsolatok és Tu-
risztikai Bizottság elnöke ismertette.
A Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal 
koordinálásával létrehozott portál induló 
adatbázisát a megyei Tourinform irodák 
közreműködésével állították össze. A portál 
piaci alapon működik, Veszprém megye a 

megvalósulást tá-
mogatta több mint 
három millió forinttal 
– így a tulajdonos az 
önkormányzat, az 
üzemeltető a deb-
receni T-soft Kft. A 
cég 2007. decem-
ber 31-ig ingyenes 
megjelenést biztosít 
minden Veszprém 
megyei település és 
a megye non-profit 
szereplői számára, 

ha vállalják, hogy a rendelkezésükre bocsá-
tott oldalakat saját, non-profit információik-
kal feltöltik, és a kedvezményezett időszak 
alatt folyamatosan frissítik. A profitorientált 
vállalkozások ez év végéig regisztrálhatnak 
térítésmentesen, majd jövő évtől a magán-
szállásadók (fizetővendég szolgáltatók, falusi 
szálláshely tulajdonosok) 2100 Ft+Áfa/hó, 
a kereskedelmi szálláshelyek 4500Ft+Áfa/
hó áron vehetik igénybe a portál legmoder-
nebb elektronikus marketing szolgáltatásait, 
amely éves szinten 25200-54000 forintos 
nettó díjat jelent. Veiland László, a Veszp-
rém Megyei Turisztikai Hivatal vezetője el-
mondta, hogy nem is gondolkodnak a portál 
közpénzen történő fenntartására, hiszen a 
jelenlét bevételnövekedést, profitot termel a 
regisztrált vállalkozónak, magánszállásadónak, 
így azt nem lehet költségvetési intézménnyel 
finanszíroztatni. Regisztrálni a portál elérhe-
tőségén, a www.veszpremmegye.eu oldalon 
lehetséges.

FAPADOSOKNAK ÉPÍTIK A VESZPRÉMI REPÜLŐTERET 
A térségi turizmusra épít, és 
2009-re már 150 ezer utassal 
kalkulál a Veszprém melletti 
szentkirályszabadjai katonai 
repteret a fapadosok igénye-
inek megfelelően átalakító 
társaság. A 12-15 milliárdos 
beruházás 15 év alatt térülhet 
meg, a cég szerint Ferihegynek 
nincs alternatívája.

Kifizette az 1 milliárd 200 millió forintos 
vételárat a veszprém-szentkirályszabadjai 
repülőtér vevője, a Budawest Airport 
Holding Zrt. Az angol, amerikai és magyar 
tulajdonosokból alakult, magyar vezetésű 
cég kedden birtokba vehette a repülőteret 
– tudatta közleményében a cég. A társaság 
szerint két év múlva átadhatják Magyar-
ország első olyan nemzetközi repülőterét, 
amely elsősorban a fapados légitársaságok 
igényei szerint lesz újjáépítve. Az ob-
jektum fejlesztéséhez Németország négy 
repülőterét tervező és fejlesztő cég nyújt 
segítséget.

A fejlesztés költségeit 12-15 milliárd 
forintra teszi a cég, amely számításai szerint 
tíz éven belül ezer munkahelyet teremt a 
repülőtéren. A beruházás a külföldi part-
nereink tapasztalatait is figyelembe véve 
számításaink szerint 15 év múlva térül meg 
– mondta Kárpáti Zoltán, a Budawest 
igazgatósági tagja, aki szerint a vidéki 
reptereknek nem az a céljuk, hogy rövid 
távon nagy nyereséget termeljenek, erre 
egyik közép-európai repülőtér sem képes. 
Hozzátette: az egykori katonai repülőterek 
– mint amilyen a veszprém-szentkirálysza-
badjai is – kisebb befektetéssel alakíthatók 
át polgári forgalmat bonyolító bázissá, mint 
azok, amelyeknél zöldmezős beruházásra 
van szükség. Ezáltal versenyképesebb 
árakat nyújthatnak a fapados légitársasá-
goknak, amelyek egyébként is a kisebb, 
olcsóbb, regionális repülőtereket részesítik 
előnyben.
A reptéren 2009-ben – az első teljes év-
ben – már 150 ezres forgalommal számol-
nak. Ez elsősorban annak fényében tűnik 
imponálónak, hogy a Balaton másik végén, 

Sármelléken működő reptéren – mint azt a 
reptér marketingigazgatója, Palkó Lajos az 
Indexnek elmondta – a tavaly 25 ezres 
forgalom után az idén 70 ezer utassal 
számolnak. Igaz, 2010-re már Sármellék is 
– amely 150 kilométeres vonzáskörzetéből 
tekinti elsődleges célpontnak a turistákat, 
így részben közös metszetből gazdálkodik 
Szentkirályszabadjával – a 300 ezres 
utasforgalmat tekinti céljának. Ugyanakkor 
Palkó Lajos hangsúlyozta: a közös metszet 
ellenére azzal, ha Magyarország mind több 
régiója lesz repülővel megközelíthető, és 
így egyre inkább bekerül nemzetközi turiz-
mus vérkeringésébe, mindenki profitál.
Kárpáti Zoltán szerint: “Ferihegynek nem 
lehet alternatívája. Mi olyan regionális 
repülőteret fejlesztünk, ahol elsősorban 
a fapados légitársaságok igényeit vesszük 
figyelembe a beruházásoknál. Számítunk 
természetesen a Balaton, Veszprém és a 
Bakony turisztikai vonzerejére, a térségben 
lévő multinacionális cégek üzleti célú repü-
lésére, továbbá a környéken rendkívül aktív 
sport- és hobbicélú repülésekre.”

http://www.veszpremmegye.eu
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Sokat hallottuk már, hogy az ország életében 
fontos lesz a 2007-2013-ig tartó időszak, hi-
szen új pályázati lehetőségeket, uniós forrá-
sokat vehetünk igénybe. Ahhoz azonban, hogy 
a lehívható összegek valóban felhasználásra 
kerülhessenek a vállalkozói szférában, némi 
segítségre is szükség van. Megyei szinten, 
alapítványi formában működnek azok a szer-
vezetek, amelyek vállalkozásfejlesztési, pro-
jektmenedzsment szolgáltatásokat nyújtanak 
az érdeklődőknek. Pipis Istvánt, az alapítvány 
ügyvezető igazgatóját kérdeztük ezekről a fel-
adatokról és a következő évek lehetőségeiről. 

– Mi a célja, szerepe az alapítványnak, kiknek tud segít-
séget nyújtani?
– A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány: köz-
hasznú alapítványi formában nyújt komplex vállalkozásfejlesztési, 
projektmenedzsment szolgáltatásokat mikro-, kis- és középvál-
lalkozásoknak, munkanélkülieknek, az érdeklődő és érintett 
lakosságnak a megyeszékhelyen, és – az 5 aliroda révén – a 
megye városaiban. Tevékenységi formák: oktatás, tanácsadás, 
projekttervezés és menedzselés, mikrohitelezés.
Az Alapítványt 1991-ben egyetlen alapítóként hozta létre 
Veszprém Megye Önkormányzata. 
Munkaszervezete a Vállalkozási Központ 1992-ben kezdte meg 
tevékenységét. Az Alapítványt kezdetben elsősorban a Phare 
Program finanszírozta a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
koordinálásában. Magyarországon a rendszerváltást megelőzően 
nem volt a vállalkozásfejlesztés terén kialakult és széles körben 
alkalmazható metodika, nekünk kellett – külföldi szakemberek 
segítségével, a megye szakmai szervezeteivel együttműködve – a 
megyei sajátosságoknak megfelelő programokat, tevékenységeket 
„kitalálni”, a külföldi tapasztalatokat, módszereket adaptálni. 
Az eltelt több mint egy évtized a szervezett munka és a folyama-
tos tanulás időszaka volt, aminek eredményeként az Alapítvány 
meg tud felelni a megye vállalkozói elvárásainak, s széles körben, 
a megye egész területén biztosítja az alábbi szolgáltatásokat:
Tanácsadás: pénzügyi, jogi, ügyfélszolgálati, hitelezési, általános 
vállalkozói, munkaerő-piaci, informatikai, vállalkozásmenedzselési, 
pályázatkészítési, rendezvényszervezési ismeretek témakörében, 
valamint minden más – vállalkozásfejlesztési és munkaerőpiaci 

A KIS- ÉS KÖZÉP-
VÁLLALKOZÁSOKÉRT 

VESZPRÉM 
MEGYÉBEN
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– területen előforduló probléma megoldá-
sa, amelyet az ügyfél vet fel és igényel.
Projektkészítés-menedzselés: ügyfeleink-
nek segítséget nyújtunk a pályázatfigye-
lésben, a számukra megfelelő pályázatok 
kiválasztásában, azok elkészítésében, 
ideértve a pályázati célok feltárását, 
koncepció kialakítását, üzleti és marketing 
tervek készítését.
Mikro-hitel program: az Európai Unió és 
a magyar állam közös finanszírozásában 
a megye terültén gazdálkodó kis- és 
kö-zépvállalkozások kedvezményes hitelp-
rogramja. A hitel teljeskörű, a hitelnyújtás 
alkalmasságának vizsgálatát, a szükséges 
helyszíni szemlét, a bírálatot és az azt 
követő bonyolítást, valamint a szerződés 
megkötését követő ellenőrzést foglalja 
magába. A Veszprém Megyei  Köz-
pontunk 1993 – 2006 között 1820 
vállalkozónak  4140 M Ft-ot bocsátott 
ki. Az alakulás óta eltel időben – részben 
a mikrohitelprogramnak, részben egyéb 
vállalkozói programok révén – jelentős 
tapasztalatokat szereztünk pályázatok el-
bírálása és a végrehajtás monitoringozása, 
valamint az üzleti tervek Phare projectjei 
révén a projectmenedzselés terén.
 
– Hogyan értékeli az elmúlt évet, 
– illetve fél évet, amióta vezeti az 
alapítványt? Kérem, emeljen ki né-
hány példát!
– A vezetőváltás zökkenőmentesen meg-
történt. A nyugdíjba vonuló Czingráber 
János a kezdetektől rengeteg energiát 

fektetett abba, hogy a megyei alapítvány 
ilyen eredményeket tud felmutatni. Az 
elmúlt időszakban aktívan részt vettünk 
a Fejlesztési Terv a Regionális Program 
véglegesítésében. Tovább folytattuk a 
mikrohitelezési tevékenységet és egyre 
több olyan vállalkozás is fejlesztési for-
rásokhoz jutott, akik egyébként a bankok 
számára nem hitelezhetőnek minősültek. 
A tanácsadói program révén folyamatosan 
biztosítjuk a naprakész információk vál-
lalkozókhoz történő közvetítését. 

– Milyen tervei, céljai vannak a 
jövőre nézve, illetve van-e olyan vál-
tozás, amely mindenképpen érinti 
olvasóinkat?
– Az alapítvány életében jelentős változá-
sok következnek.  Új kihívásokat tartalmaz 
a 2007-2013-ig terjedő időszak gazda-
sági értelemben is. Magyarország alap-
vető érdeke, hogy az egész magyar kis-, 
és középvállalkozói szektor megerősödjön, 
ezért szükségszerű, hogy az NFT II. egé-
szét egy vállalkozásfejlesztési szemlélet 
hassa át, a forrásokat ennek megfelelően 
használjuk fel. A kis-és középvállalkozá-
sok az innováció és a munkahelyteremtés 
alapvető forrásai, az európai növekedés 
motorjai, amelyek tevékenysége elősegíti 
a struktúraváltást, ezáltal fejlesztésük na-
gyobb jóléthez vezet egész Európában és 
természetesen hazánkban.
A vállalkozásfejlesztés nem ágazatspecifi-
kus. A vállalkozások megalakulásához, mű-
ködéséhez, fejlesztéséhez szükséges felté-

telek többsége szempontjából indifferens, 
hogy az agrár, kereskedelmi, ipari, szolgál-
tató, turisztikai, sport, vagy egészségügyi, 
stb.  vállalkozás, mindegyiknél szükség van 
pl. adminisztratív és üzletviteli  tudásra, 
és forrásra.  Az NFT II-nek komplex kkv 
fejlesztést kell tartalmaznia, az operatív 
programok, regionális operatív programok  
és a nemzeti vidékfejlesztési programok 
összhangjának megteremtésével! A magyar 
vállalkozóknak minden segítséget meg kell 
adni, hogy a tőke-szegénységükből eredő 
versenyhátrányuk csökkenjen az európai 
versenytársaikkal szemben.  Tőkét és 
kedvezményes hiteleket kell biztosítani 
részükre, amihez a vállalkozásfejlesztési 
alapítványok megfelelő partnerek kívánnak 
lenni. Mikro és kisvállalkozások számára 
részünkről  biztosítani kell: 
– az összes alapinformációt, amely  a 
vállalkozás alapításához,  működéséhez, 
fejlesztéséhez szükséges; 
– alapszintű és speciális tanácsadói szolgál-
tatást, melyek  révén szakmai tudást tudnak 
a vállalkozás fejlesztéséhez bevonni;  
– külső forráshoz jutásukat elősegíteni (tá-
mogatás, hitel, faktoring, kockázati tőke); 
– szükség esetén telephely biztosításban 
is segítséget nyújtunk (ipari park, inkubá-
torház, stb.); 
– minden segítséget megadunk ahhoz, 
hogy a vállalkozások számára segítséget 
nyújtó összes szervezet és a vállalkozások 
egymásra találjanak.

Vitkóczi Éva
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KOMOLY TERVEK KÖMLŐDÖN
Meggyőző arányban nyerte meg 
a legutóbbi választást Kömlőd 
új polgármestere Kiss Ferenc, 
aki munkájáról, az azóta meg-
alakult képviselő-testületről, 
jelenlegi és jövőbeli terveiről 
tájékoztatott bennünket hiva-
talában.

– Településünkön nem csak a polgármester 
személye változott októberben, hanem a 
képviselő-testület összetétele is. Meggyő-
ződésem, hogy kemény, a falu érdekeit szem 
előtt tartó képviselők dolgoznak mellettem, 
akik jelenleg nem vesznek fel tiszteletdíjat, 
és magam is társadalmi megbízatással látom 
el funkciómat. Szükség is van a takarékos-
ságra, hiszen több mint 27 millió forintos 
mínusszal kezdtük a ciklust. Ki nem fizetett 
beszállítói számlákat, szolgáltatási díjakat, 
hiteleket kell rendeznünk. Rövid lejáratú 
hiteleinket sikerült átütemezni, s jelenleg 
is több szolgáltatóval folynak a tárgyalások 
a tartozások kiegyenlítéséről. Csak azzal, 
hogy én tiszteletdíj mellett látom el falad-
atomat, közel hárommillió forint marad az 
önkormányzati kasszában.
– Ugyanakkor viszont vannak komoly kint-
lévőségeink, melyek beszedése érdekében 
megtettük a szükséges lépéseket. Ezek 
összege eléri a 4,5 milliót. Az említettek 

mellett tartozásaink 
kiegyenlítése érde-
kében tárgyalásokat 
folytatunk a rend-
őrséggel egy lakás 
értékesítéséről, az 
egyházzal a konyha el-
adásáról, és két hely-
színen, a Határ úton 
és a Gyalókai kertnél 
telkek eladásából is 
szeretnénk pénzhez 
jutni. Amennyiben 
minden terveim szerint 
alakul, akkor egy év 
múlva már látni az 
alagút végét, de a B 
terv szerint is egye-
nesbe kell jönnünk két 
éven belül. 
– Ami Kömlőd fej-
lesztését illeti, nem 
odázható tovább az utak felújítása és a 
csapadékvíz elvezetésének megoldása. Ez 
ügyben bíztató számunkra az, hogy az 
Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás 
legutóbbi ülésén a 10 kiemelt megoldan-
dó feladat között ezt is a prioritások közé 
emelte. Legalább ilyen fontos a Parnaki 
külterület rendezése, ivóvízellátásának meg-
oldása, a körjegyzőség megalakítása, vállal-

kozások letelepedésének segítése, valamint 
az, hogy községünk arculata szépüljön, az 
emberek szívesen jöjjenek ide és lakjanak 
itt. Mostanában mind többet gondolko-
dom egy nagyobb léptékű, a kistérség 
turisztikai forgalmára komoly hatással bíró 
terven is, de erről most még korai lenne 
részleteket mondani.

Munkatársunktól

A NAGYCSALÁDOS POLGÁRMESTER
Dadon nem indult az októberi 
választáson a település eddigi 
vezetője Rokosz Zsigmond, 
akit a képviselő-testület tagja, 
Szűcs Attiláné váltott a polgár-
mesteri székben. Ő ismertette 
terveit, elképzeléseit a testület 
munkájáról, a község fejlődé-
séről.

– Az elmúlt ciklusban három pol-
gármester váltotta egymást a falu 
élén. Ön most nyugodtabb négy évre 
számít?
– Mindenképpen. Azt gondolom, hogy 

Rokosz Zsigmond idején, az utolsó más-
fél-két évben lecsillapodtak a kedélyek. 
Dadon vannak olyan aktív, közéleti embe-
rek, akik megtalálják egymással a hangot, 
keresik a konszenzust, s ennek eredményei 
ma már láthatóak. Ugyanakkor azt is tudni 
kell, az itt élők nagyon sokat dolgoznak, 
hogy megteremtsék a megélhetésükhöz 
szükséges javakat, s vannak, akiknek már 
nincs erejük részt venni a közéletben, de 
mint mindenhol, nálunk is vannak, akik 
csak közömbösek. Azonban még egyszer 
hangsúlyozni szeretném, ha megfelelő el-
kötelezettséggel, empátiával közelítenek 

egymáshoz az emberek, akkor nem lehet 
probléma a párbeszéd, s én magam is 
ennek erősítésére törekszem.

– Milyen tervei vannak, milyen irány-
ba fejlődik Dad?
– Én is és a testület is a folyamatosságra 
törekszünk, tehát nem várhatók alapvető 
változások a község vezetésében. Tavaly 
elkészült a hivatal akadálymentesítése, a 
nyílászárók cseréje, és az év végére régi 
vágya is megvalósult a falu lakóinak, befe-
jeződött a művelődési ház rekonstrukciója. 
Az idén folytatódtak a fejlesztések, hogy 
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AZ IRÁNY MARAD, A MÓDSZEREK 
VÁLTOZNAK

Valkó Jenő polgármester már 
jóval a választások előtt je-
lezte nyugdíjba menetelét, így 
többen is megpályázták Szák-
szenden a településvezetői 
széket. A választók bizalmát 
végül László Kálmán nyerte el, 
aki ezt megelőzően a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal megyei kirendeltségé-
nek vezetőjeként elsősorban 
mezőgazdasági területekkel 
foglalkozott. Most, mintegy 
másfél hónappal az önkor-
mányzati választásokat köve-
tően terveiről, a község előtt 
álló feladatokról beszélt.

– Huszonnégy éve élek itt, szeretem, isme-
rem Szákszendet és határozott elképzelé-
sem volt a jövőt illetően, ezért is indultam 
az önkormányzati választáson. Az elmúlt 
három évben községünk több tízmilliós 
nagyságrendben jutott forrásokhoz pályá-
zatainak és a jó gazdálkodásnak köszönhe-
tően. Gondoljunk csak az egy éve átadott 

új orvosi rendelő-orvoslakás komplexumra, 
ami 70 millió forintból valósult meg. 
Ehhez a 42 
milliós pályázati 
támogatást 24 
millióval egészí-
tette ki az ön-
kormányzat. Az 
idén elkészült az 
iskolai étkezde, 
a napokban 
megtörtént a Kis 
utca és a temető 
közötti útberuházás műszaki átadása, mely 
több mint húszmillió forintba került, a jövő 
héten csütörtökön pedig ünnepélyes kere-
tek között felavatjuk a teljes rekonstrukción 
átesett községházát. Ez már nagyon sürgető 
feladat volt, hiszen az épület állaga igen-
csak megromlott az elmúlt évtizedekben. 
Az átépítés közel 30 millió forintba került, 
mely összegből 16,7 millió terheli az ön-
kormányzati kasszát, a fennmaradó forrás-
hoz pedig pályázati úton jutott a község.
Az elmondottak természetesen nem jelentik 
azt, hogy minden rendben van Szákszen-

den. Felújításra vár az iskolai tornaterem és 
a magtár tetőzete, a faluközpont kialakítá-
sához is meg kellene épülnie az új óvodá-
nak és egy sportcentrumnak, s nem utolsó 
sorban meg kell oldanunk a csapadékvíz-el-
vezetést. Döntenünk kell a közeljövőben a 
Faluház funkciójával, üzemelésével kapcso-
latban is. Tehát az előző ciklusnak vannak 
komoly eredményei, s én a folyamatosságot 
akarom képviselni, azaz az irány marad, 
csak a módszer változik. A jelek szerint jól 
együtt tudunk dolgozni a testület tagjaival, 
akik zöme többéves tapasztalattal rendelke-
zik, és ők megfelelő hátteret biztosítanak a 
magas szintű szakmai munkához. Pályázati 
gyakorlatomat kihasználva mind több for-
rást szeretnék bevonni a településfejlesztés-
be, erősíteni akarom kapcsolataimat a civil 
és sportszervezetekkel, a lakossággal. Azt 
gondolom, jól ismernek és elfogadnak az 
itt élők. Ez jó érzés és komoly felelősség 
is. Ennek kívánok megfelelni a következő 
években mindannyiunk gyarapodására, 
megelégedésére.

Munkatársunktól

csak az óvoda udvarának burkolatfelújí-
tását, vagy a nemrégiben átadott orvosi 
rendelő rekonstrukcióját említsem. Intéz-
ményrendszerünket a nehézségek ellenére 
is fenn tudtuk tartani.
Az én programom legfontosabb eleme a la-
kosság megtartása, a fiatalok letelepedésé-
nek elősegítése. Ennek érdekében felmérést 
végzünk az eladó telkekkel és az üresen álló 
házakkal kapcsolatban. Ugyanilyen fon-
tos, hogy iskolánkat, valamint óvodánkat 
biztonsággal, helyben tudjuk üzemeltetni. 
Ez ügyben keressük a más településekkel 
való társulás lehetőségét. A közeljövőben 
megszüntetjük az óvodai konyhát, és 
beszállítóval oldjuk meg az étkeztetést. 
Pályázatot nyújtottunk be a csapadékvíz 
elvezetés megoldására, és szólnom kell arról 
a tervről is, melynek megvalósulása esetén 
kialakítanánk egy esztétikus faluközpontot. 

A Fő utca első szakaszát érintené a projekt, 
útfelújítással, a házakhoz való bekötés biz-
tosításával, a műemlék iskola felújításával, az 
elektromos vezetékek föld alá helyezésével, 
parkosítással, pihenőhelyek kialakításával. 
Ez egy közép és hosszú távú terv, ami több 
százmillióba kerül, és mindenképpen EU-s 
pénzek bevonásával, vagy más pályázatok 
forrásainak segítségével készülhet csak el.

– Ön négygyermekes családanya. 
Hogyan jut minderre ideje, hogyan 
tudja összehangolni otthoni és köz-
életi feladatait?
– Jó szervezéssel. Két nagyobb fiammal 
már kevesebb a gond, két lányom is a 
serdülőkor küszöbén van. Otthon mindig 
önállóságra neveltük őket, így azt mondha-
tom, ahogy cseperednek, mind több időm 
marad Dad ügyeinek intézésére. Eddig is 
képviselő voltam, és sok közösségi felada-

tot vállaltam. A testület tagjaival jól együtt 
tudok dolgozni, jelentősen megkönnyítik a 
döntéselőkészítést, én pedig figyelek arra, 
hogy a családom ne érezze az új feladattal 
járó plusz megterhelést.

Oroszlány, 2006.11.17.



Sá
ro

sd Ahol újra kell keretezni a képet

BESZÉLGETÉS MOÓR FERENCCEL, AZ 
AGROSPIC KFT. VEZETŐJÉVEL

Ha Seregélyes felől érkezünk 
Sárosdra, jobb kéz felől taka-
ros épület, parkosított udvar, 
csillogó-villogó mezőgazdasági 
gépek, lobogó zászlók 
fogadnak. Itt találha-
tó a mezőgazdasági 
gépek forgalmazásá-
val, szervizelésével és 
alkatrészellátásával 
foglalkozó Agrospic 
Kft. székhelye. Moór 
Ferenc ügyvezető 
igazgató mosolyogva 
idézi a mondást: any-
nyira kibővült a csal-
ád, hogy újra kell ke-
retezni a képet, azaz 
annyiféle új terméket 
és szolgáltatást kí-
nálnak, hogy újra kell 
gondolni a marke-
tingstratégiát.

– Hogy lesz valaki márka-
kereskedő Sárosdon?
– Véleményem szerint a mi 
tevékenységünk a vidékre 
épül ezért nem szükséges a 
telephelyet nagyvárosba, megyeszékhelyre 
vinni. A Dunántúlon a norvég Kverneland 
cégnek velünk együtt mindössze három 
kereskedője van, így az érdeklődők könnye-
dén megtalálnak bennünket. Ha alkatrészre 
van szükségük, egyszerűen úgy szervezik a 
beszerző körútjukat, hogy minket is útba 
ejtenek, de a csomag küldés vagy a kis-
zállítás is megoldható. A sárosdi telephely 
eddig még semmiféle hátrányt nem jelentett. 

Egyébként magam is itt élek, 1983-ban 
úgymond Sárosdra nősültem, a feleségem 
itt tanító a helyi általános iskolában.

– Mindig mezőgazdasági gépekkel 
foglalkozott?
– Természetesen nem. Zirci születésű 
vagyok, 47 éves. A középiskola elvég-
zése után Győrben, a műszaki főiskolán 
folytattam a tanulmányaimat, járműgyártó 
az alapszakmám. Itt ismerkedtem meg a ké-
sőbbi feleségemmel, akivel aztán Sárosdon 
telepedtünk le. Munkahelyem a helyi tsz 
volt, ahol megjártam a szamárlétrát. Vol-
tam energetikus, ipari ágazatvezető, majd 

műszaki vezető. Voltak érdekes feladataim, 
például az itteni asszonyokra építve – akik 
addig jórészt csak a földeken dolgoztak – 
sikerült elindítani, működtetni egy varrodát. 

A műhelyt a volt lóistállóból alakítottuk ki, 
a varrógépeket lízingeltük, az asszonyokat 
képeztük, tanulmányútra vittük őket például 
Békéscsabára. Komoly eredménynek számít, 
hogy a korábban csak mezőgazdasággal fog-
lalkozó hölgyekből interlock gépen dolgozó 
varrónőket sikerült nevelni. A melléküzemág 
fénykorában 20-30 fővel tevékenykedett, 
elsősorban lepedőket, melegítőket varrtunk. 
Ebben az időszakban én is tovább képez-
tem magamat, elvégeztem a pénzügyi és 
számviteli főiskolát.
A rendszerváltás után a tsz egyre vissza-
fogottabb, kevésbé sikeres gazdálkodást 
folytatott, különösebb célok nélkül. Ezt 
a környezetet önszántamból elhagytam. 
92-ben egy évig a seregélyesi szakképző 



Sárosd

31Regio Regia 2006. november

intézetben voltam gyakorlati oktató, majd 
következett a kereskedelem. Egy-két fe-
hérvári cégnél tanultam ki a mezőgazdasági 
gépkereskedelem csínját-bínját.

– Hogyan lett saját vállalkozása, 
cége?
– Így hozta a sors. Előző munkahelyem 
megszűnt, így választhattam: munkanélküli 
leszek vagy vállalkozó. Az utóbbi mellett 
döntöttem. Mondhatni tégláról téglára 
építettem, majd később kollégáimmal 
építettük fel a céget. Az első évben egye-
dül dolgoztam, a Kverneland alkatrészeit 
értékesítettem. Sikerült kb. harmincmilliós 
forgalmat csinálnom, ennek a hozadékából 
2002-ben indult a mostani telephely épí-
tése. Bővült a tevékenységi kör is, hiszen 
elkezdtem gépforgalmazással is foglalkozni. 
Ehhez persze szerviz is kellett, így lett első 
munkatársam egy szervizszerelő. Ahogy 
nőtt, bővült a tevékenységünk, szaporod-
tak a kollégák is. Jelenleg öten vagyunk, 
de most gondolkodom egy újabb szervizes 
szakember felvételén. Ezzel a létszámmal az 
idei nettó árbevételünk négyszázmillió forint 
körül alakul.

– Foglaljuk össze az Agrospic Kft. 
tevékenységét !
– Az Agrospic Kft. 2000. decemberében 
alakult, melyet mezőgazdasági gépek és al-
katrészek forgalmazására hoztunk létre. Cé-
lunk, hogy a mezőgazdasági üzemek, vállal-
kozások részére jó minőségű, magas műszaki 
színvonalú, tartós gépeket kínáljunk, társítva 
az alkatrészellátás és a szervizszolgáltatás 
biztonságával. Cégünk a Magyarországon 
már bevált és bizonyított gépgyártók 
– Kverneland, Rau, Accord, Vicon, 

Taarup, és a Valtra–márkakereskedőjeként 
működik. A kínálatunkban szereplő gépek a 
felhasználók igényeinek és méretének meg-
felelően alakíthatóak, így lehetővé teszik 
a széleskörű felhasználást és biztosítják az 
eredményes gazdálkodás alapjait.
2004-ben megkezdtük a jó minőségű kerti 
kisgépek forgalmazását, melyekre szintén 
egyre nagyobb igény mutatkozik. Gépkí-
nálatunkat folyamatosan bővítjük külföldi 
és hazai mezőgazdasági gépgyártók termé-
keivel. Az idén kötöttünk márkakereskedői 
szerződést a Dammann permetezőgépek, 
Schaffer és a Doosan rakodók, Clark 
targoncák valamint a Valtra traktorok forg-
almazására. Az új termékek bevezetésénél 
a legfontosabb feltétel számunkra az árú 
minősége és ár/érték aránya.
Vevőink részére beruházási elképzeléseik 
megvalósításához segítséget tudunk adni 
pályázatuk elkészítésében, és igény esetén 
a banki finanszírozásban is, a CIB, illetve 
a BNP Paribas bankok közreműködés-
ével.

– Sikeresnek érzi magát?
– Attól függ, mit nevezünk sikernek. Én 
soha nem vágyódtam palotára, luxusra, csak 
szerettem volna megélni a munkámból. Ez 
úgy érzem sikerült, hiszen szépen fejlődünk. 
Másik oldalról azt kell látni, hogy a jó 
minőségű, ám drága mezőgazdasági gépek 
megvásárlása ma még itt-ott meghaladja a 
gazdák erejét. Az a cél lebeg a szemem 
előtt, hogy a csúcstechnológia segítségével 
könnyebbé tudjam tenni a falusi gazdák 
életét. A siker itt még sajnos odébb van, 
akkor fog kiteljesedni, ha tömegével fogják 
igényelni a jó minőséget. Ezen dolgozunk, 
hiszen csak kipróbált, bevált termékeket 

adunk el, amelyek biztosan megfelelnek a 
követelményeknek.

– Mi a jó vállalkozás receptje?
– Nincsen bevált recept, csak néhány 
fontos paraméter. Nekem az alapot a 
nagyon erős, több szálon futó szállítói és 
vevői kapcsolatrendszer jelentette. Ha ez 
megvan, akkor a második legfontosabb a 
gyakorlat, a szakmai tudás. Ezután követ-
kezik az ambíció, a mindig többet, jobbat 
akarás, és persze nagy munkabírás is kell. 
Ha ezek együtt vannak, szerintem muszáj 
sikerülnie egy vállalkozásnak.
Én sváb származású vagyok, mindig meg 
tudtam becsülni a pénzt, a munkabírásomat 
az őseimtől örököltem. Mondhatni, a mun-
kám a hobbim. Ebben a cégben én vagyok 
az ügyvezető, az éjjeliőr, a takarító, a ker-
tész, egyszóval a mindenes. Nagyon jók a 
kollégáim, de tudomásul kell venni, hogy a 
vállalkozás nem a sajátjuk, így mindenre oda 
kell figyelni.

– Marad azért szabadideje? Mikor 
volt utoljára üdülni?
– Üdülni? Azt hiszem 2002-ben, mióta 
komolyra fordult a vállalkozás, azóta nem 
igazán sikerült. A feleségem persze igényel-
né, hogy többet legyek otthon, most már 
lassan nekem is át kell értékelnem, szervez-
nem az életemet, hiszen az egészséget, a 
munkabírást ajándékba kaptuk, de ezeket 
könnyű elveszíteni. A gyermekek már 
nagyok, lányaim tanulnak. Egyikük környe-
zetmérnöknek, a kisebbik pedig építészmér-
nöknek készül. Amikor kicsik voltak, sokszor 
mentünk nyaralni, kirándulni. Jó lenne ismét 
többet együtt lenni a családdal!

veér



Sá
ro

sd

32 Regio Regia 2006. november

HONNAN KAPTA SÁROSD A NEVÉT?
Mint azt a Kertali dombon vég-
zett ásatások bizonyították, 
Sárosdon már Árpád unokája, 
Taksony idején magyar tele-
pülés volt. A leletek tanúsága 
szerint itt lovak nevelésével 
foglalkoztak. Győrffy György 
szerint legalább 700 évre visz-
szamenőleg ez a tevékenység 
itt írott forrásokban kimutat-
ható. Királyi lovászok faluja 
volt, és ez a hely már Géza 
fejedelemnek és fiának Szent 
István királynak lóneveléssel 
adózott. 

Az Árpád-háziak idejében (Garás) Baras 
néven nevezik ezt a helyet, de 1342-ben 
már Sarusd néven említik. Az első hivatalos 
írásos emlék Ozorai Pipó adománylevelén 
olvasható, ami 1417. június 27-én kelt, 
és Sárosdot SARASD néven írja. Ennek 
az adománylevélnek a kiadása Zsigmond 
királyunk idején történt, aki rendet és nyu-
galmat akart tenni a gazdag kun szállásfők 
örökösödési perében. Ebből következtetni 
lehet, hogy a Sarusd elnevezés változott 
Sarasdra és ez a török hódoltság végére 
már Sárosd néven szerepelt. 
Ezen a néven szerződnek 1694-1702 
között gr. Esterházy Ferencz mint vevő, és 
a kun leszármazott Széplaki Bottka lányok 
mint eladók, Jakabszállás, Sárosd és Kis-
puszta elzálogosítása és eladása ügyében.
A Mezőföld mély fekvésű helyein kialakult 
települések sokasága a „sár” szótaggal 
kezdődik. A vízrendezések előtti időkben 
csak a magasabb részek löszhátai emelked-
tek ki környékünkön a mocsárból, illetve 
a hatalmas vizekből. A vízen történő 

közlekedés az ókorban általános volt a 
környékünkön. Terepjárásaim folyamán 
apró világítótornyok darabjait találtam 
meg. Ezeknek a tornyocskáknak a fénye 
tájékoztatta éjszaka a dereglyék irányítóit 
a helyzetükről. 
Nem olyan régen Gorsium mellett, a 
Sárvíz laposában a legelőn, egy ókori 
hajóállomást (kikötőt) tártak fel. Minden-
esetre a Sárbogárd címerében szereplő 
hajóhorgony se véletlenül van ott. A múlt 
század közepén a legrégebbi telkesgazdák, 
mint az elődeik emlékét említették a Puszta 
templomhoz csónakon közlekedő ferences 
barátokat, kik Barátlakás pusztáról csóna-
kon jártak oda misézni. Érdemes megnézni 
a mi címerünkben is a csónakot. Az elején 
vaskampó van, és ha netán szárazság miatt 
a sekély vízben, vagy mocsárban evezni 
nem lehetett, akkor ebbe a kampóba 
akasztották be a hajdani nagy erejű szürke-
marhák tézsláját és vontatták a csónakot. 
Ezeknek ismertében helységneveink sár 
előtagja nagyon is érthető. S ehhez nem 
kell a történelmi múltba visszamennünk. 
Sárosd idős lakói még emlékezhetnek a két 
háború közötti földutakra, egy-egy esős 
októberi vagy novemberi kukorica- vagy 
szárhordásra. Még a nagy uradalmak is 
csak a lórésinek lefektetésével tudtak meg-
birkózni a szállítás nehézségeivel, és e mel-
lett csatornáztak. A jakabi árok, a Kufler 
árok, a darusi árok, a tükrösi árok ezekre 
a lecsapolásokra emlékeztetnek. Ezek és a 
kitűnő lóvasutak nélkül nem lehetett volna 
olyan komoly létesítményeket ellátni, mint 
a Weisz Elizék által épített jakabszállási 

szeszgyár, vagy a Kuflerék által épített szol-
gaegyházi szeszgyár. E mellett az örökös 
sárral és vízzel borított mély fekvésű részek 
a lecsapolás után hatalmas terméseredmé-
nyeket produkáltak, főleg cukorrépából és 
ipari burgonyából. A termelés ilyen irányú 
ugrásszerű növekedése az állattartásra és 
ezen belül a szarvasmarhatartásra serken-
tően hatott.
Az, hogy az egész környezetünk nem 
posványosodott el teljesen, kizárólag a 
Seregélyes felé vezető és lejtő völgynek 
köszönhető. Ahol eleinte gravitációs úton 
folyt a víz a Dinnyés-Kajtori mocsárba, 
majd a múlt században, a 20-as években 
kubikosok és a 60-as években kotrógépek 
alakították ki a Sárosd-Seregélyesi vízfo-
lyást. Ez a vízfolyás Mezőfalva térségéből 
indulva és északi irányba folyva gyűjti össze 
Hantos, Sárosd és Seregélyes vizeit és vi-
szi a Velencei tó levezető csatornájába. A 
lejtése nagyon enyhe, 100 méterenként 3 
cm, vagyis 1 km-en mindössze 30 cm. Te-
hát a folyása kizárólag a tavaszi olvadáskor, 
vagy erősen csapadékos időjárás esetén 
gyorsul fel, ezért gazosodik fel sűrűn a 
medre és szükségszerű az időnkénti jó 
karba helyezése. 
Természetesen a településünk vízfolyása 
csak a felszíni felesleges vizek levezetésére 
alkalmas, és nem annak az egyre növekvő 
szennyvíztömegnek, amit a vízművünk 
létesítése óta a falunk alá engedünk. A 
szippantók által elszállított szennyvíz ennek 
csak egy töredéke, és az elmúlt években 
tapasztalhattuk a talajvíz vészes emelkedé-
sét. Meg azt is, hogy az árokrendszerünket 
sürgősen rendbe kellett tennünk, és a 
hidakat a megfelelő szintre helyeznünk, de 
még így is számtalan lakóház károsodott, 
sőt össze is dőlt. Ennek az elkerülése vé-
gett szükségszerűvé vált a csatornahálózat 
létesítése, amire rákötve, minden háznál 
keletkező szennyvizet a szennyvíztisztítóba 
tudunk juttatni. Ezzel a talaj felszínének a 
felszáradása is gyorsulni fog, és nem lesz 
uralkodó a sár, amiről Sárosd a nevét 
kapta.

Gyimesi Károly
helytörténész
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A mintegy 3200 lakosú Fe-
jér megyei nagyközségben 
2004-ben feloszlatta magát 
az önkormányzat, így időközi 
választásokra került sor, ahol 
az addig képviselőként dolgo-
zó Lehotainé Kovács Klárát 
választották polgármesternek. 
Idén, első „rendes” megmé-
rettetése alkalmából egyedül 
több szavazatot kapott, mint a 
másik két jelölt, így folytathat-
ta munkáját a település élén.

– Meglepetésként érte a fölényes 
győzelem?
– Inkább örömmel töltött el, hogy a válasz-
tók az elmúlt két év munkáját ismerték el. 
Tősgyökeres sárosdi vagyok, huszonnégy 
évet tanítottam az iskolában matematikát, 
fizikát, majd informatikát is. Ismernek az 
emberek, ezért örülök az ismételt biza-
lomnak. Nem volt ismeretlen számomra 
az önkormányzati munka, hiszen 1998-tól 
tagja vagyok a képviselőtestületnek. Hét 
éve özvegy vagyok, a gyerekek nagyok, 
kirepültek, így teljes energiámat a falunak 
tudom szentelni.

– Milyen problémákkal találkozott 
megválasztásakor?
– Újra kellett írni a vágyakat, elképzelé-
seket. Korábban Sárosd szeretett volna 
a környék központja lenni, ez azonban 

sehogy sem sikerült. Így aztán 2004-ben 
csatlakoztunk az Aba-Sárvíz kistérséghez, 
nagyon jól együtt tudunk működni a többi 
környékbeli településsel, hiszen közösek a 
gondjaink. A tsz megszűnésével szinte nem 
maradt munkahely, néhány mezőgazdasági 
termelő és mesterember, egy-két vállalko-
zás kínál csak megélhetési lehetőséget az 
embereknek. A legnagyobb munkáltató 
a volt Esterházy kastélyban működő szo-
ciális intézet, valamint az önkormányzat, 
a lakosság nagyobbik része ingázik. Mi a 
magunk részéről közmunkaprogramokkal, 
közhasznú munkák szervezésével igyekszünk 
a hátrányos helyzetben élő munkanélkülie-
ken segíteni.

– Mit sikerült megvalósítani az elmúlt 
két évben?
– A kistérséggel közös ROP pályázaton, 
amelyet az oktatási intézmények felújítására 
írtak ki, sikerült nyernünk, így 5% önrésszel 
százmilliós beruházással megvalósítottuk az 
iskola teljes felújítását. A TRFC és TEKI 
pályázatok segítségével négy-öt utcát 
aszfaltoztunk, megszépült az orvosi rend-
elő, a Közkincs hitelprogram segítségével 
pedig húszmillió kamatmentes kölcsönből 
elkezdtük a művelődési ház régóta esedékes 
átépítését, megújítását. A falu számára nyílt 
internetezési lehetőséget biztosítottunk, az 
öt munkaállomás jelenleg a könyvtárban 
használható. Reméljük, a Magyar Kultúra 
Napjára elkészül a művház is, és megfelelő 

szakembert is találunk irányítására.

– A távolabbi tervek?
– Uniós pályázati lehetőséget keresünk 
a faluközpont rehabilitációjára a kistérség 
többi településével közösen. Szükség lenne 
parkolókra, zárt vízelvezetésre, parkosításra, 
kerékpárutakra. Ezt a projektet elsődleges 
feladatnak gondoljuk. Régi igény lenne egy 
rendezvény- és tornacsarnok is, reméljük, 
ebben a ciklusban ezt is meg tudjuk építeni. 
A falusi turisztikai kínálat növelése lehetne 
fejlődésünk záloga. Van lovaspályánk, hor-
gásztavunk, kovácsműhelyünk, ahol patkolt 
tojások is láthatók, az Esterházyak által 
ültetett, egy kilométer hosszú, csodálatos, 
ritkaságszámba menő gesztenyefasorunk. 
Ha sikerülne a VADEX tulajdonában 
lévő Nagyerdőből parkerdőt létrehozni, 
valamint rehabilitálni a Seregélyes–Sárosd 
vízfolyást, ideális körülményeket teremthe-
tünk a pihenésre, kikapcsolódásra. Temp-
lomunk műemlék jellegű, van éttermünk, 
bár a szálláslehetőség még nem adott a 
faluban. Július második hétvégéjén tartjuk a 
Sárosdi Napokat, amelyek keretében tizen-
ötödik alkalommal rendezzük meg az immár 
országos hírnévre szert tett Imre István díj-
ugrató versenyt. Igyekszünk tehát vonzóvá 
tenni ezt a szép, ám talán ország-világ előtt 
kevésbé ismert nagyközséget. Ehhez jó se-
gítség honlapunk is, a www.sarosd.hu-n az 
érdeklődők megtalálhatnak rólunk minden 
fontos információt.

– Hogy telik a polgármesterasszony 
szabadideje?
– Ha tehetném, sokkal többet járnék 
színházba. Most volt nálunk a magyar-
kanizsaiak előadásában a Világ és a vége 
című produkció, amelyet Wass Albert mű-
veiből állítottak össze, reméljük, még több 
előadásukat is láthatjuk. Ha hazajönnek a 
gyerekek, akkor kirándulunk, a hazai tájak 
nagy barátja vagyok, itt érzem jól magamat, 
ez jelent igazi kikapcsolódást.

Veér Károly

MAJDNEM ÚJ POLGÁRMESTER 
SÁROSD ÉLÉN

http://www.sarosd.hu-n
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 Jövő év elejétől válik elérhetővé tagváll-
alkozásaink számára az az új, országosan 
egységes kamarai tag- és kedvezménykártya, 
amely mérföldkőnek tekinthető a kamarai 
kedvezményrendszerek történetében. 
Szintén újdonság, hogy a kártya egyszerre 
kapcsolódik egy kedvezményeket biztosító 
törzsvásárlói rendszerhez, valamint a számos 
egyéb kamarai szolgáltatás rendszerébe.  

 A Kamarai Kedvezmény Rendszer (KKR) 
lehetővé teszi a tagvál-lalkozások számára, 
hogy az ott található szolgáltatásokat, ame-
lyek  magukba foglalják az Euro Discount 
Club (EDC) szolgáltatásit is, kedvezmé-
nyesen vehessék igénybe, ezen felül bármely 
kamarai tag ingyenesen jelentkezhet kedvezményt nyújtó váll-
alkozásnak is. A vállalkozások eldönthetik, hogy csatlakoznak e 
az EDC rendszerébe is ingyenesen, ezáltal nem kevesebb mint 
800.000 EDC kártyatulajdonos vehetné igénybe szolgálta-
tásaikat. Az EDC, Magyarország legdinamikusabban fejlődő 
kombinált törzsvásárlói rendszere, mely 3-50% kedvezményt 
biztosít az élet minden területén, a mosodáktól a gyorsétkez-
déken át az üzemanyag-töltőállomásokig. 

A vonalkódot és kamarai azonosítót is tartalmazó kártyán 
megje-lenik még a Kamarai Minősítő Rendszer (KMR) emb-
lémája, amely azon vállalkozások védjegye melyek megfeleltek 
valamelyik kamarai minősítő rendszernek. A KMR védjegy, 
amely igazolja, hogy a kamara megbízható, illetve minősített 
vállalkozásnak tekinti a céget, előnyt jelenthet a vállalkozások 
üzleti kapcsolatainak kiépítésénél, illetve az üzleti tárgyalások 
során.  

A KMR jelenleg öt területet fed le: 
– Kontingentált vállalkozási exporthoz kamarai minősítés
– Minősített pályázatírói regisztráció

– Kiváló Minősítésű Szolgáltatás, MKIK
– Mestervizsga-Minősített vállalkozás 
 A kamara ezzel is hozzá kíván járulni a fekete gazdaság vissza-
szorításához, valamint az audit révén az üzleti forgalom további 
bővítéséhez. 
Az egy évig érvényes kártya mellé minimális díjért társkártya 
igényelhető, ezáltal a kedvezmények könnyen elérhetővé vál-
hatnak a cég vezetői és alkalmazottai számára is. A kártyával 
könnyebbé válik  a kamarai rendezvények regisztrációja illetve a 
kártyatulajdonosok az ország bármely kamarai tagszervezeténél 
igénybe vehetnek ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatáso-
kat. 

A kedvezményt nyújtó vállalkozásokat, termékeit, szolgálta-
tásait a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által erre a célra 
létrehozott folyamatosan frissülő internetes oldalon lehet köz-
zétenni, ami minden területi kamara weboldaláról is elérhető 
lesz. Ebben a kereshető adatbázisban lehet tájékozódni a 
kamarai tagoknak nyújtott kedvezményekről valamint ugyanitt 
van lehetőségük a vállalkozásoknak saját kedvezményes szolgál-
tatásaikat, termékeiket megjelentetni. 

JÖVŐ ÉV ELEJÉN STARTOL 
AZ ORSZÁGOS KAMARAI 

TAG- ÉS KEDVEZMÉNYKÁRTYA
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A ROP 3.4.2.felhívás keretén belül lehe-
tőség nyílik a mesterképzéseken részt vevők 
képzési  és vizsgadíjának részleges meg-
térítésére, a felhívásban foglalt feltételek 
teljesülése esetén.
 A különböző mesterképzéseken való rész-
vételhez alkalmazottak, önfoglalkoztatók, 
vállalkozások igényelhetik a képzési díj részbeni megtérítését:
A képzési díj támogatásának mértéke:
– vállalkozások esetén a támogatás mértéke a képzési és vizsgadíj 
maximum 60%-a, de legfeljebb 250 ezer forint/fő
– alkalmazottak és önfoglalkoztatók esetén a támogatás mértéke 
a képzési és vizsgadíj maximum 80%-a, de legfeljebb 250 ezer 
forint/fő.
Jelentkezés helye és ideje
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési adatlap kitöltésével és benyúj-
tásával lehet, melyhez csatolni kell a célcsoportonként meghatá-
rozott igazoló dokumentumokat. A jelentkezési dokumentációt 
1 eredeti példányban (az alkalmazottak vagy önfoglalkoztatók 

esetén) az állandó lakóhely (a vállalkozás 
esetén) a székhely szerint illetékes VÁTI 
Kht. regionális képviseletre kell benyújtani 
személyesen, vagy postai úton (TÉRTIVE-
VÉNNYEL !!!). 
További információ
A Jelentkezési Felhívás részletes szövege és 

a jelentkezési lap letölthető a www.vati.hu/rop34 honlapról is.
A jelentkezéssel kapcsolatosan további felvilágosítást és segítség-
nyújtást a megyei kereskedelmi és iparkamaránál kérhető. Tatabá-
nyán: 34/513-023. Vértesi Gabriella
 

Sikeres jelentkezést kívánunk!

VÁLLALKOZÁSOK, ALKALMAZOTTAK ÉS 
ÖNFOGLALKOZTATÓK MESTERKÉPZÉSEKEN 
TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELÉNEK TÁMOGATÁSA  

Az igazságügyi tárca által kidolgozott javaslat sze-
rint 2008-tól hitelezővédelmi okokból a cégjegyzék-
ben is szerepelnek majd a jogerős bírósági vagy ha-
tósági elmarasztaló határozatok, a cég ellen indított 
pénzkövetelésre irányuló peres eljárások. Ezeket az 
adatokat bárki megtekintheti a cégfigyelő lapról.
 
A tervezet szerint 2008-tól a cégjegyzékből azonosíthatóak lesznek 
az adott céghez kapcsolódó anya- és leányvállalatok is, a számviteli 
beszámoló közzétételére kötelezett cégeknél pedig szerepelni fog az 
éves beszámoló eredmény-kimutatása és mérlegadatai, és a tárgyévben 
foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma is. A mérleg-
adatokat nem lesz nehéz szerepeltetni, ugyanis a javaslat kötelezővé teszi 
a számviteli beszámoló elektronikus megküldését.
2008-tól lehetőség lesz arra, hogy a cég külön kérelmére a cégjegyzék-

ben feltüntessenek olyan adatokat is, amelyek az üzleti jó hírét erősítik 
a cégnek, referenciául szolgálnak. Ezek az adatok azonban csak egy évig 
szerepelnek majd a cégjegyzékben, ezt követően automatikusan törlik, 
hacsak nem kérik a bejegyzés meghosszabbítását további egy évre. 
Ezeknek az adatoknak a bejegyzését a cég jogi képviselője kérheti elekt-
ronikus úton, de a kérelemhez a referenciákat igazoló okiratokat is csatolni 
kell majd. A kérelem benyújtása illetékmentes lesz. 
Emellett a cégjegyzék kötelezően fog tartalmazni olyan adatokat is, amely 
a hitelezők védelme szempontjából jelentős. Az úgynevezett cégfigyelő-
lapról bárki megnézheti majd, hogy szerződő partnere ellen folyik-e per, 
van-e olyan ingatlana, amit jelzálog terhel. A cégfigyelő-lapot 5000 
forintos illeték ellenében lehet kikérni. 
Ahhoz, hogy a fenti adatokat bejegyezzék, az érintett hivataloknak és 
hatóságoknak kötelező lesz elektronikus úton megküldeni a határozatokat 
a cégbíróságnak.

A CÉGJEGYZÉKBŐL IS TÁJÉKOZÓDHATNAK 
MAJD A HITELEZŐK 

http://www.vati.hu/rop34
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GUINNESS REKORD OROSZLÁNYBAN
November 24-én, pénteken 
kora délután megérkezett 
Oroszlányba a szigorú 
ellenőr a Guinness Magyar-
ország képviseletében, va-
lamint egy tánctanár, aki a 
kísérlet szakmai részét volt 
hivatott nyomon követni. A 
művelődési központ kama-
ratermében jelen voltak a 
CDF Táncegyesület tagjai, 
akik elhatározták, hogy 
24 órán keresztül hip-hop 
táncoktatásban vesznek 
részt, tehát minden együtt 
volt, hogy megkezdődjön a 
nagy kaland. Öt óra előtt 
pár perccel még egy kö-
zös összeakaszkodás, az-
tán start!

Ha valakinek kétségei lennének az ügy 
nehézségével kapcsolatban, jó tudni, 
hogy a jelenlévő harmincöt fiatal 
arra vállalkozott, hogy nyolc órán 
keresztül mozdulatsorokat, koreográ-
fiákat gyakorol, majd van 15 perce 
arra, hogy egyen, igyon és elintézze 
egyéb ügyes-bajos dolgait. Aztán újra 
nyolc óra mozgás – nem is akármilyen, 
újabb 15 perc pihenő, végül ,,leve-
zetésképpen” még egyszer nyolc óra. 
Ez 24 óra harminc perc, s ilyet eddig 
még senki sem csinált meg a világon. 

Az első etappal nem is volt különö-
sebb gond, mindössze hárman szálltak 
ki. A második részben már érezhető 
volt, hogy itt csak a legkitartóbbak, 
a legrutinosabbak lesznek részesei 
a világrekordnak. Aztán elérkezett 
az utolsó óra, talán a legnehezebb. 
Ekkor már csak 17-en bírták, néha 

könnycseppek gördültek az arcokon, 
mosolynak nyoma sem volt, csak a 
kemény akarat és elszántság vitte a 
kezeket, lábakat, valamint a sok-sok 
néző, hozzátartozó ütemes tapsa. 
S amikor csak pár perc volt hátra, 
megtörtént a csoda. Az adrenalin 
még egyszer szétáradt a testekben, 
és a Bors Norbert vezette csapat 
egy fergeteges, felszabadult fináléval, 
jóval túlszárnyalta a kitűzött időt. 
Indokolt volt tehát Sebestyén István 
Guinness ellenőr megfogalmazása: 
a kísérletet szabályszerűen, minden 
kritériumnak megfelelve hajtotta végre 
a CDF Táncegyesület, amit a szintén 
jelenlévő Rajnai Gábor polgármester 
által igazolt jegyzőkönyv is bizonyít, 
így méltóak arra, hogy bekerüljenek a 
világrekordok könyvébe.

Munkatársunktól



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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A jövő évtől drágább lesz a hor-
gászat a Balatonon; a jegyárak 
mintegy 8-10 százalékkal emel-
kednek januártól – mondta a 
Horgászegyesületek Veszprém 
Megyei Szövetségének ügyveze-
tő elnöke kedden Balatonfüre-
den, a balatoni horgász együtt-
működési fórumon. Rajnai Ár-
pád tájékoztatása szerint jövő-
re a felnőtt horgászok részére 
az úgynevezett általános ba-
latoni horgászengedély egész 
évre 40 ezer forintba kerül. 

A partmenti kettes jegy 24 ezer, a part-
menti egyes jegy pedig 13 ezer forint lesz. 
Hozzátette: a hatvan év feletti pecások 
kedvezményt kapnak, nekik az említett ka-
tegóriák szerint 32, 19 és 10 ezer forintot 
kell fizetniük. Olcsóbban horgászhatnak a 
gyermekkorúak is (14 éves korig), ők 16 
ezer, 9600 és 5200 forintot fizetnek 

majd a balatoni horgászjegyért a jövő évre. 
A fórumon Speciár András, az MTA Tiha-
nyi Limnológiai Kutatóintézetének csoport-
vezető kutatója elmondta: a Balatonban 
31 halfaj él, legnagyobb tömegben keszeg, 
küsz, busa és garda. A tudományos kutató 
rámutatott: valójában nem is lehet tudni 
pontosan, hogy mennyi hal van a Balaton-
ban. A kutatók szerint a tó haltartó képes-
sége 17 ezer tonnányi haltömegre tehető, s 
a becslések szerint körülbelül 11 ezer tonna 
hal lehet a tóban – tette hozzá. 
Ilyen jó vízminőségnél, ami természetesen 
örvendetes, soha nem lesz annyi hal a 
Balatonban, mint volt két-három évtizeddel 
ezelőtt – mondta a kutató. Rámutatott: a 
tó keleti (siófoki) medencéjében lényege-
sen kevesebb a hal, mint a nyugati (keszt-
helyi) medencében, utóbbiban ugyanis 
mindig gyengébb a víz minősége. 
A tiszta, kevésbé algás víz ugyanakkor 
nagyon kedvezően hatott a sügérállomány 
elszaporodására – jegyezte meg a halbioló-

gus szakember. Speciár András utalt arra is, 
hogy az ismét magas vízállás pedig a csuka 
szaporodásának kedvezett különösen, 
szerinte annyi csukaivadék az elmúlt húsz 
évben nem volt, mint idén.
A Balatonon a Veszprém megyében élők 
horgásznak legtöbben, ám roppant érdekes 
adat az, hogy őket nem a másik két balatoni 
megyében élők – a somogyiak és zalaiak 
– követik, hanem a budapestiek és a Győr-
Moson-Sopron megyeiek következnek a 
sorban. A MOHOSZ képviselője szerint 
évente mintegy 40-45 ezren váltanak hor-
gászjegyet a Balatonra. 

DRÁGUL A BALATONI HORGÁSZAT



Az önkormányzati választások kapcsán bizonyára az Önök figyelmét sem kerülte el az a tény, hogy a regionalitás, a régiók 
szerepvállalása az uniós források elosztásában és felhasználásában jelentősen megnövekedett. Egyre fontosabb téma lesz tehát 
mindannyiunk életében mindaz, ami a régióban történik. Magazinunk – folytatva eddigi hagyományainkat –decemberi és 
januári számaiban – az ünnepi aktualitásokon túl – kiemelt témaként foglalkozik régiónk döntéshozóival és városaival. 
Önök személyes interjúkon keresztül ismerhetik meg a régió – benne természetesen a megyék és a városok – első 
embereit, s az évértékelőknek köszönhetően egyfajta rálátást szerezhetnek régiónk városainak életére, a legfontosabb 
gazdasági döntésekre és tervekre.

A két különleges lapszám természetesen azoknak is különleges megjelenési lehetőséget kínál, akik fontosnak tartják 
a regionális jelenlétet, városuk, megyéjük képviseletét a régió piacán, vagy egyszerűen fontos üzleti partnerként tekintenek 
az önkormányzatokra. Nekik ott a helyük ebben a két magazinban! Számukra megjelenési ajánlatunk a következő:

DECEMBER: ünnepi lapszám – 5 éves a Regio Regia Magazin! – mindazon partnereink megjelenésére számítunk, 
akik az elmúlt 5 évben velünk tartottak!
Fő téma: interjú a Közép-dunántúli Régionális Fejlesztési Tanács elnökével
Válogatás az elmúlt 5 év legjobb írásaiból!
Megjelenés: AJÁNDÉK PR-cikk*!
* 1/2, vagy 1/1 oldal hirdetés esetén, azonos méretű PR-cikket kap ajándékba, melyet a 2007. év bármelyik lapszámában igénybe vehet!

JANUÁR: a megjelenést azoknak ajánljuk, akiknek fontosak a regionális kapcsolatok, illetve városuk első emberének 
interjúja mellett szívesen megjelennének hirdetésükkel, képviselve ezzel településük valamennyi vállalkozását.
Fő téma: Régiós körkép – személyes évértékelő interjú a 36 régiós város  polgármesterével
Megjelenés: VÁROSONKÉNT LIMITÁLT FELÜLETEN– „Amíg a készlet tart”

Amennyiben MINDKÉT számunkban velünk tart - mininum 1/2 oldal hirdetési felületen - újévi ajánlatunk 
a következő:

Természetesen úgy, hogy ehhez mi adjuk a „portörlőt”! Azaz, webstúdiónk díjtalanul elkészíti új webes arculatát, sőt 
amennyiben teljes weblapjával „hozzánk költözik” fél évig ingyen üzemeltetjük website-ját!
Ha pedig még nincs weblapja, itt az ideje, hogy legyen! Webes csapatunk óriási kedvezményekkel várja! 
Soha vissza nem térő lehetőség! Ne hagyja ki!

Ünnepi lapszámaink természetesen még a szokottnál is nagyobb figyelemre számíthatnak, különös tekintettel arra, 
hogy magazinunk online változata is egyre látogatottabb, sőt további online marketing szolgáltatásokkal is bővítettük 
ajánlatunkat.
Túl azon, hogy online magazinunk valamennyi száma teljes terjedelmében – tehát a hirdetések és a cikkek is – minimum 
egy esztendőn át elérhetőek weboldalunkról – novembertől új hírlevél szolgáltatással is bővítjük olvasóink körét. 
Egyes kiemelt cikkeket, hirdetéseket - egyfajta direct mailként - elektronikusan is eljuttatunk egy-egy célpiachoz, kiemelt 
ügyfélkörhöz részben hirdetőpartnereink e-mail listája, részben saját területi VIP listánk alapján.
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Egy évvel a támogatási szer-
ződés aláírása után, a ROP 
keretében megvalósuló, Do-
rog számos pontját érintő 
nagy beruházás eredményeit 
már saját szemünkkel is 
láthatjuk. Elkészült minden 
útfelújítás. Már októberben 
birtokba vehették a dorogi-
ak a szilárd burkolattal és 
csapadékvíz-elvezetéssel 
ellátott Mészáros Lázár ut-
cát, a Petőfi teret, a piactéri 
garázssort, a Jubileum tér 
és a Zsigmondy lakótelep új 
útjait, járdáit. A Szent Bor-
bála templom mellett-előtt 
is elkészült a csapadékvíz-el-
vezetés, a díszburkolat lefek-
tetése, a terület feltöltése. Itt 
a Köztársaság út mentén új 
parkolóhelyeket alakítottak 
ki.

A zöldfelület-fejlesztések, faültetések is 
az ősszel már megtörténtek. Így a Jubile-
um térre 78 darab fát ültettek, és 4500 

négyzetméter gyepesítése készült el. A 
Szent Borbála templom előtti tér 55 fá-
val, 414 cserjével gazdagodott, s 2800 

négyzetmétert gyepesí-
tettek. A volt brikettgyár 
előtt öt cserjét és 4100 
négyzetméter gyepet ül-
tettek. 71 fa még tavasszal 
került a végleges helyére a 
Zsigmondy lakótelepen.
Reméljük, hogy parkjaink 
tavasztól teljes szépségük-
ben pompáznak majd, s a 
pihenni, sétálni vágyókat 
szép környezet fogadhatja.
A volt brikettgyár épü-
letének betontorzóit is 
elbontották már, a terület 
helye még hasznosításra 
vár, először is rendezési 
tervet kell rá készíteni.
Az egyik legnagyobb 
szabású program, a mű-
velődési ház fejújítása befe-

Megújult az északi városrész

AZ USZODA ÉPÜL MÉG, A TÖBBI 
PROJEKT BEFEJEZŐDÖTT
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jeződött. A külső vakolás, fes-
tés, nyílászárócsere, tetőcsere 
elkészült, a benti munkák is vé-
get értek. Az új fűtési rendszer 
is működik már. A „Muki”-nál 
további, már nem a Rop-hoz 
kapcsolódó munkálatokat 
is tervez a városvezetés. A 
régi, dorogiak által szeretett 
épület és környezete megújult 
közösségi teret nyújtva a jövő 
évtől színes programokkal várja 
az érdeklődőket. 
A művelődési ház állványzatá-
nak elbontásával az Otthon tér 
díszburkolata is elkészült, méltó 
környezetet biztosítva Dorog 
egyik jellegzetes épületének.
Az Iskola utca és Köztársaság 
út sarkán, az épülő uszodánál 
már látszik a leendő főbejárat 
és az egész épület hamarosan 
végleges formát ölt. Elkészült 
a majdani lelátó vasbeton része, a me-
dence körüli sátorfeszítő rész, és még a 
fagy előtt leburkolják a medence partját 
csúszásmentes lapokkal. A beruházás 
már olyan szinten áll, hogy a rossz idő 
sem tudja hátráltatni a jövő év február 
végi befejezést. Reméljük, ezután minél 

tovább szolgálja a dorogiak egészségét, 
sport iránti igényét.
A Schmidt villa kertjében, az idősek 
otthonánál megtörtént a műszaki átadás, 
a kivitelező átadta a városnak az épüle-
tet, melyben létrehoznak egy részleget 
demens betegek számára, valamint a házi 
jelzőrendszeres segítségnyújtás és támoga-

tó szolgálat is az új egységben kap helyet, 
mint a Dr. Mosonyi Albert Gondozási 
Központ II. számú telephelye.
A város vezetése még nem fogyott ki a 
tervekből, és töretlen munkakedvvel dol-
gozik azon, hogy a jövőben újra sikeresen 
tudjon pályázni a ROP programok által 
nyújtott támogatásokra.

A Veszprém Megyei Közmű-
velődési Intézet a Fejér és a 
Komárom-Esztergom megyei 
művelődési intézményekkel 
közösen versmondó versenyt 
hirdet azzal a céllal, hogy a 
ma élő költőkre, írókra, azok 
munkásságára irányítsa a fi-
gyelmet.
 
A találkozóra várjuk a régió (Fejér, Komá-
rom-Esztergom, Veszprém megye) középis-
kolás és felnőtt versmondóit, de szívesen 
látunk résztvevőket az Észak-Dunántúl 
egész területéről.
A jelentkezők számától függően a zsűri a 

helyszínen korosztályi kategóriákra bonthat-
ja a mezőnyt.
A versenyre 2 művel lehet nevezni:
– kötelezően választandó egy ma élő ma-
gyar költő verse, műfordítása; vagy kortárs 
magyar író prózarészlete, műfordítása – kü-
lönös tekintettel a régióban élő alkotókra
– szabadon válaszható bármely vers vagy 
próza a világirodalomból
Nem fogadunk el saját verset, illetve olyan 
nevezéseket, amelyekkel a versmondó más 
versenyen helyezést ért el!
A versválasztáshoz figyelmükbe ajánljuk a 
Szép versek idén és előző években megjel-
ent köteteit. A zsűrit író, költő és előadó-
művész alkotja majd, akik a versek, prózák 

jobb megértésében is segítenek.

A találkozó időpontja, helyszíne:
2007. február 3. (szombat)
Veszprém, Vár u. 6.
A Veszprém Megyei Közművelődési Inté-
zet előadóterme.

A versenyre december közepéig várjuk a 
jelentkezéseket a következő címen:
Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 
Veszprém 8200, Vár u. 6.
E-mailben: mki@vpmegye.hu 
Faxon: 88-429-510.
Bővebb információt az intézetben kap-
hatnak!

KORTÁRS VERSMONDÓ VERSENY IFJÚ 
ÉS FELNŐTT VERSMONDÓK RÉSZÉRE

mailto:mki@vpmegye.hu
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A Szent Borbála Napok a hagyo-
mányokhoz híven december elsején 
a Szent Miklóshoz kapcsolódó 
gyermekrajz-kiállításával kezdődik. 
A tárlaton a rajzpályázatra érkezett 
óvodás és általános iskolás korosz-

tály legszebb alkotásait tekinthetik 
meg az érdeklődők. Ezt követően 
a képzőművészetet kedvelő köz-
önség Kass János grafikusművész 
Biblia-rajzok című kiállítását tekint-
heti meg a Kortárs Galériában. A 

tárlatot Komoróczy Géza egyetemi 
tanár nyitja meg, ünnepi köszöntőt 
mond Bencsik János polgármester. 
Másnap, december 2-án szom-
baton különböző programokkal 
várják az érdeklődőket az újvárosi 
művelődési központban. Délelőtt 
Bergengóciába, vagyis mesés la-
birintusjátékra invitálják a gyer-
mekeket, majd az Arany János 
Óvoda pedagógusai bábszínházzal 
készülnek. Délután Marosvölgyi 
Ágnes és a Mandorla együttes 
Ismerjük meg a népi hangszereket! 
című karácsonyváró műsorában ad-
venti énekek, népi játékok, gyerek-
táncház tartogat meglepetéseket. 
Este a Kaláka együttes Szabad-e 
bejönni ide betlehemmel? című 
adventi koncertje zárja a napot a 
Bánhidai Református templomban. 
Vasárnap szintén a kultúráé a fősze-
rep, ekkor a Növekvő Életfa Egye-
sület szervezésében 19 órától lesz 
a Szent Borbála Napi gálaműsor. A 
jótékonysági est bevételét a Fő téri 
Életfa szobor felújítására fordítják. 
A korábbi évekhez hasonlóan Szent 
Borbála Napján, azaz december 4-
én tartja ünnepi közgyűlését tatabá-
nyai képviselőtestület, ahol átadják 
a Díszpolgári Címet, az Ezüst Turul 
és a Tatabánya Fejlesztéséért díja-
kat. A rendhagyó közgyűlés kultu-
rális műsorában fellép az Évszakok 
Kamarazenekar, a Dallam Alapfokú 
Zeneiskola növendékei, a Bárdos 
Lajos Kórus, valamint Aradi Zsolt 
negyedik osztályos tanuló. Az ün-
nepséget követően a résztvevők a 
Szent Borbála téren közös gyertya-
gyújtással tisztelegnek a bányászok 
védőszentje előtt. Ezután az óváro-
si Szent István templomban ünnepi 
szentmisével, egyben a Szent Bor-
bála Napok záró rendezvényével ér 
véget a négynapos program.

SZENT BORBÁLÁRA EMLÉKEZNEK 
A BÁNYÁSZVÁROSBAN

Hagyományteremtő szándékkal rendezi meg a Szent Borbála 
Napokat a tatabányai önkormányzat december 1-4. között. A 
négynapos program központi helyszíne a Közművelődés Háza. 
A szervezők az előző év tapasztalataihoz hasonlóan a bányá-
szat védőszentjének ünnepe köré csoportosították a társa-
dalmi, kulturális és művészeti eseményeket, amelyek érdekes 
programokat kínálnak a megyeszékhelyen élőknek. Tatabánya 
képviselőtestülete ekkor tartja ünnepi közgyűlését, amelyen 
átadják a Díszpolgári címet, az Ezüst Turul és a Tatabánya Fej-
lesztéséért díjakat.
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OLAJBOGYÓSZÜRETRE INVITÁL 
A MEDITERRÁN TÉL

Bár karácsony előtt néhány héttel 
már meglehetősen csípős az idő 
Toszkánában is, a kis olasz falvakban 
ilyenkor minden évben megbolydul az 
élet. Évszázadok óta az olajbogyó az 
egyik legfontosabb alapanyag errefelé: 
enélkül egyetlen háziasszony sem tudja 
elképzelni a sütés-főzést. Házigazdánk, 
Angelo elmesélte, hogy nagyanyja 
annak idején a fák lemetszett gallyával 
fűtötte a tűzhelyet, a szappant pedig 
olívaolajból és hamuból készítette. 

CSÍPŐS REGGELEK, 
DIDERGŐS DÉLUTÁNOK

Fél nyolckor kezd világosodni, mi ekkor 
már az olajfaligetben vagyunk. Minden 
harmatos, alattunk a völgyben sűrű 

ködfátyol terül el. Angelo irányítja 
a munkát, fürgén cikázik közöttünk, 
és megmutatja, hogyan terítsük le a 
ponyvát a fák törzse köré. Erre azért 
van szükség, hogy a lepotyogó bogyók 
egyenesen ide hulljanak, és ne kelljen 
még külön ezeket is felszedni a földről. 
Derekunkra erősítjük a fonott kosarain-
kat. Van, aki felmászik a fára, én viszont 

a földről ágaskodva próbálom elérni a 
termést.  Kézzel tépkedjük a bogyókat, 
a magasabban lévő példányokat pedig 
egy kampós bottal húzzuk le a levelek-
kel együtt. 
Mikor egy fával végeztünk, felszedjük 
a ponyváról a lehullott bogyókat. A 
leveleket kiválogatjuk – bár Angelo 
szerint az sem baj, ha néhány benne 
marad. Amikor megtelnek kosaraink, 
zsákokba öntjük a bogyókat, és a 
markos legények máris felpakolják 
őket a présházba menő traktorra. A 
Napnak egyre nagyobb az ereje, így 
hát ledobjuk a felesleges ruhadarabokat 
magunkról. 
Eközben Angelo nem feledkezik meg 
a vendéglátásról sem: a liget egyik vé-

gében álló kis házban felesége, Maria 
Rita terít nekünk ebédre: kenyér, sza-
lámi, sajt és sonka a menü. A sziesztát 
ezúttal kihagyjuk, és evés után azonnal 
folytatjuk a munkát. Angelo messzebb 
dolgozik, de ennek ellenére tisztán 
halljuk erős baritonját: könnyűzenei 
repertoárjával szórakoztatja magát és 
„munkásait”. 

Délután négy körül már majdnem sötét 
van, a levegő is egyre hidegebb. A 
pulóverek visszakerülnek ránk, a kezünk 
szinte jéggé fagy. Hálásan pillantunk 
Angelora, amikor közli, hogy aznapra 
befejeztük a munkát. 
Megkérem, hogy vigyen el minket a 
sajtolóba, mert szeretnénk látni, ho-
gyan készül az olívaolaj. Saját présháza 
csak keveseknek van, Angelo nem tar-
tozik közéjük, ezért egy közeli birtokra 
hajtunk. Az autóban jó meleg van, pár 
perc múlva kezdenek felengedni átfa-
gyott tagjaink.

A NAPSUGÁR ÍZE
A traktor platója már üres, amikor a 
présház udvarára érünk. Bent a falak 
tömény olajszagot árasztanak maguk-
ból. Francesco, a tulajdonos, széles 
mosollyal köszönt bennünket, és amikor 
megtudja, hogy most először látunk 
ilyesmit, készségesen megmutat és el-

magyaráz mindent. Megtudjuk azt is, 
hogy az olívaolaj azért olyan drága, 
mert egy átlagosan termő fa körülbelül 
egy-másfél liter olajat ad. 
A zsákokat közben lemérik, beleöntik a 
bogyókat egy tartályba, megmossák, és 
kőkerekek között összetörik. Ezután egy 
alátétre helyezik őket vékony rétegben, 
majd erre újabb alátét kerül. Olyan ez, 

A mediterrán vidékeken a november és a téli hónapok egyáltalán 
nem nevezhetők turistaszezonnak. Pedig a hűvösebb időjárás 
ellenére is érdemes ellátogatni Olaszországba, Spanyolország-
ba, mert ilyenkor szüretelik az olajbogyót, ami kihagyhatatlan 
esemény még a helyieknek is. 
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mint a lasagne: egy réteg hús, egy réteg 
tészta. Amikor már jó egy méter magas 
lesz az „építmény”, súlyokkal sajtolják 
ki belőle az olajat, ami egy tartályba 
csurog, innen pedig egy centrifugába 
kerül, hogy kicsapassák belőle a vizet. 
Francesco eközben elmeséli, hogy a 
kiváló minőségű olajbogyók első saj-
tolásából készül az extra szűz olívaolaj, 
melynek zamata és élettani hatása a 
legjobb.
Az „olajunk” a centrifugálás után egy 
kicsit még zavaros, ám Angelo szerint 
le fog ülepedni. Arra biztat, hogy 
kóstoljuk meg: nem tudom, honnan, de 
néhány szelet friss, még langyos kenye-
ret kerít, ezt mártjuk bele. Az íze élénk 
és zamatos, az illata mennyei. Angelo 
is megkóstolja az olívaolajat, az arca 
elégedettséget tükröz. 
– Érzed benne a napsütést, a tavaszi 
szellő és a nyári zápor ízét? – kérdezi 
felém fordulva. Bólintok és most már 
pontosan értem, miért hívják az olívao-
lajat folyékony aranynak.

NEM CSAK SALÁTÁKHOZ! 
A mediterrán vidékeken az extra szűz 
olívaolajjal főznek, sütnek, és ezt 
használják a salátákhoz is. Azokban 
az országokban, ahol évszázadok óta 
használják az olívaolajat, a háziasszo-
nyok már csukott szemmel is ráböknek 
a készítendő étel íze szempontjából a 
legjobb fajtára. Az extra szűz olívaolaj-
ból ugyanis többféle létezik a fajtától, 
a termőterülettől valamint az olajbogyó 
érettségi fokától függően: más illik a ha-
lakhoz, más a fehérhúsokhoz és megint 
más a salátákhoz. Érdemes megkóstolni 
több olívaolajat, hogy megtaláljuk a 
számunkra legmegfelelőbb fajtát. 

EGÉSZSÉG MINDENEK FELETT
Az extra szűz olívaolajnak számtalan 
jótékony hatása van a szervezetre. 
Szabályozza a koleszterinszintet, így 
rendszeres fogyasztásával megelőzhető 
az érelmeszesedés, a magas vérnyomás, 
az agyvérzés és az infarktus. E-vitamin 
tartalmának köszönhetően megköti a 
káros szabad gyököket, így csökkenti a 

rákos megbetegedések kockázatát.
Bővebb információ: www.extraszuz.hu
Az interneten a www.toszkana.lap.hu 
vagy a www.spanyolorszag.lap.hu 
weboldalakon találhatunk olyan falusi 
gazdaságokat, amelyek szívesen fog-
adnak látogatókat olajbogyószüretre. 
Érdemes érdeklődni utazási irodákban 
is, mert ma már sok helyen szerveznek 
olajbogyószürettel egybekötött utakat.

NEM MINDEN 
OLÍVAOLAJ EGYFORMA!

Az olívaolaj felirat gyakran megtévesz-
tő lehet, mert a legjobb minőségű extra 
szűz olívaolajok mellett ott sorakoznak 
a polcokon az úgynevezett sansa, oru-
jo, pomace feliratú termékek! Ezeket 
az olajbogyó sajtolása során keletkező 
maradványokból nyerik ki, és mindösz-
sze egy százalékban tartalmaznak extra 
szűz olívaolajat. Aki minőségi olívaola-
jat keres, az extra szűz fajtákból tegyen 
a kosarába!

Somlai

http://www.extraszuz.hu
http://www.toszkana.lap.hu
http://www.spanyolorszag.lap.hu
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ÚJ BOR ÉS LIBA A MÁRTON-NAPI 
ASZTALON

Kétnapos Márton-napi Viga-dalmat 
tartottak Neszmélyen, valamint a Hill-
top Neszmély Borászatban, a Hilltop 
Neszmély Borhotel és Étteremben és 
a Hilltop Törköly Pálinkafőzőben no-
vember 10-11-én a Nagy Ízutazás 2006 
keretein belül.

A vigadalom pénteken 10 órakor konferenciával 
kezdődött: a szimpóziumon előadást tartott Horváth 
Csaba, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára, 
Mikóczy Nárcisz, a Tokaj-Oremus Pincészet szőlésze, 
valamint Kamocsay Ákos főborász és Keresztury Gábor 
szőlészetvezető a Hilltop Borászat részéről. A vendé-
gek természetesen tesztelhették az új borokat is. A pé-

csi Vivát Bacchus énekegyüttes bordalai további mosolyt 
varázsoltak a kóstolótól kipirult arcokra.
A borrendek felvonulását követően a Duna parton fel-
állított sátorban kemencében sült libacomb és rétes várta 
a vendégeket. Csapra verték az idei első hordót is, és 
természetesen mindenki megkóstolhatta a termést. A 
programot helyi művészeti csoportok műsora, fellépése 
színesítette.
Másnap délelőtt 10 órától egészen estig kóstolgathatták 
a vendégégek a Hilltop újborokat, többek között az Irsai 
Olivért, a Chardonnay-t, a Szürkebarátot, a Sauvignon 
Blanc-t és a Sárga Muskotályt. Az egyórás pincelá-
togatások során a reduktív szőlőfeldolgozás módsze-
rével is megismerkedhettek az érdeklődők, valamint bete-

kintést nyerhettek a pezsgőkészítés rejtelmeibe is.
Aki esetleg már befejezte a borkóstolást, az sok libás 
és egyéb ételkülönlegességet is megízlelhetett a Hilltop 
Borhotel éttermében: libaragu levestől a sült libacombon 
át egészen az aszalt szilvával töltött libáig sorakoztak a 
finomságok az asztalokon.
Akinek pedig ez sem volt elég, az mindkét napon részt 
vehetett a Hilltop Törköly Pálinkafőző kóstolásain, és 
megtekinthette a hagyományos törkölypálinka-főzés tech-
nológiáját is.

Képeink a jó hangulatú rendezvényen készültek.

Kamocsay Ákos, a Hilltop Neszmély Zrt. Főborásza köszöntötte a konferencia és a 
rendezvény résztvevőit.

Horváth Csaba, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára a borpiaci reform 
elemzésekor rámutatott a termelők félelmeire és várakozásaira.

Kellemes perceket tölthettünk a pécsi Vivát Bacchus énekegyüttessel, akik jórészt saját 
maguk által írt bordalokat adtak elő.
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Az első kortyok az idei borból – ha minden igaz, kiemelkedő évjárat lesz a 
2006-os.

A szintén neszmélyi Szöllősi Pincészet borait is megkóstolhatták az érdeklő-
dők. A vélemény ugyanaz: nagyszerű volt az idei termés.

A vendégségbe érkezett borlovagrendek tagjai díszegyenruhában vonultak a 
Duna-parti rendezvénysátorhoz.

Csapon az első hordó, ahogy ez már Márton napkor szokás és illik.Mihály Gábor szobrászművész Miska kancsóval ajándékozta meg Kamocsay 
Ákost, illetve a Hilltop Neszmélyt.

Nagy sikert aratott a roppant ízletes, kemencében sült libacomb és a neszmélyi 
rétes.

A megyei közgyűlés elnöke, dr. Völner Pál is megkóstolta az idei első bort.



Sp
or

t

48 Regio Regia 2006. november

ÖCSI BÁCSI ELMENT
Minden idők talán legjobb labdarúgója, Pus-
kás Ferenc (akit mindenki csak Öcsi bácsiként 
tisztelt) 79 éves korában elhunyt. A magyar 
sportélet kiemelkedő személyiségének teme-
tésére december kilencedikén kerül sor. A róla 
elnevezett korábbi Népstadionban ravatalozzák 
fel, majd a gyászmenet a bazilikába indul, ahol 
végső nyughelyére talál a “Száguldó Örnagy”. 
Öcsi bácsi! Legyen neked könnyű a föld!

PUSKÁS FERENC
1927. április 2-án születetett Kispesten. Itthon és külföldön a 
legismertebb magyar sportoló, minden idők egyik legnagyobb lab-
darúgója. Az Aranycsapat csatára, világklasszis balösszekötője, 
csapatkapitánya. Az 1952-es helsinki olimpia bajnoka, az 1953-
ban Európa-kupa győztes válogatott kapitánya. Az 1954-es svájci 
világbajnokság ezüstérmese. 1958 és 1967 között a Real Mad-
rid játékosa, tizenegyszeres spanyol bajnok, kétszeres kupagyőztes, 
négyszeres gólkirály. 1960-ban Világkupa győztes. 1963-ban 
világválogatott, 1965-ben Európa-váloga-
tott. 1969-től spanyol, amerikai, kanadai, 
görög, chilei, egyiptomi, paraguayi, ausztrál 
csapatok edzője. 1981-ben tér haza elő-
ször, 1992-től az MLSZ utánpótlás és 
nemzetközi igazgatója. 1993-ban rövid 
ideig szövetségi kapitány.

ÖCSI BÁCSI MESÉL
„1927 áprilisában születtem Kispesten, ami 
akkor még csak egy Budapesthez tartozó 
falu volt, nagyon szerény házakkal. A csa-
ládom egy picike lakásban élt, nagyon közel 
a Kispest pályájához. A környező utcákban 
nyüzsögtek a gyerekek. Nem volt nagy kü-
lönbség köztünk. Mindenki szegény volt, s a 
szülők közül csak kevesen engedhették meg 
maguknak, hogy játékokat vegyenek. Ám a 
foci fantasztikus és olcsó mulatságot jelentett 
számunkra. Anyám később azt állította, hogy 
amint felálltam - lehettem vagy tíz hónapos -, 
már belerúgtam a labdába.
Mi, a környékbeli srácok mindig együtt 
voltunk napkeltétől napnyugtáig. Minden 
időnket a grundon töltöttük. Egész Budapest 
tele volt akkoriban a “mienkhez” hasonló üres 
telkekkel, s ezeken temérdek kölyök futballo-
zott. Nem mindig volt cipőnk, előfordult, 
hogy mezítláb játszottunk. Gyakran igazi 
labdánk sem volt, s ha másra nem futotta, 

valaki csinált egy rongylabdát vagy loptunk valahonnan  egy kicsi 
teniszlabdát. Ehhez tudtunk hozzájutni. Csapatokat alkottunk és 
áthívtunk más utcákból jött gyerekeket ellenfélnek. Nagyon komoly 
csaták voltak ezek, a játékban nem ismertünk tréfát. Mindenki úgy 
hajtott, mintha az élete függne a győzelemtől. Vagy még több: a 
csapat, a grund, a barátok becsülete.
Ahogy cseperedtünk, egyre közelebb kerültünk a kispesti futballk-
lubhoz. Bármit elvállaltunk, amivel segíthettünk, csakhogy a pályán, 
az “igazi futball” közelében lehessünk. Pucoltuk a cipőket, gereb-
lyéztük az akkor még földes pályát, ilyesmi. Cserébe délutánonként 
kölcsönkaptunk egy igazi futball-labdát, ráadásul ingyen bemehet-
tünk a nagycsapat első osztályú bajnokijaira.
A kispesti klubban több olyan futballszerelmes volt, aki járta a grun-
dokat, s figyelte a kissrácok játékát. Mi, kölyökjátékosok, nemcsak 
a bajnoki meccsekre mehettünk be ingyen, de megnézhettük a profik 
edzését is. És ahogyan ezt a gyerekek teszik, azonnal megpróbáltuk 
utánozni, amit tőlük láttunk. Az igazság az, hogy így tanultuk a 
legtöbbet, már akkor is, mielőtt leigazoltak volna bennünket. Aztán 
mikor a kölyökcsapat tagjai lettünk, már volt edzőnk is. Úgy tizenkét 
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éves koromig elég kicsi voltam, de aztán elkezdtem nőni. Mindig is 
erős voltam és gyors, sokat szaladtam.
A klub gondolt ránk, minden edzés után kaptunk egy pohár tejet és 
egy nagy karéj vajas kenyeret, hogy erősödjünk. Imádtunk focizni, 
imádtuk a klubot. Az ország egyik legjobb ifjúsági csapata volt a 
miénk, százharminc-száznegyven gólt is berámoltunk szezononként. 
Majdnem mindegyikünkből első osztályú játékos lett, ami ritkaság, 
sőt, Cucuval (Bozsik József) ketten még a válogatottban is szere-
peltünk. Mi nemcsak csapattársak, hanem nagyon jó barátok, már-
már testvérek is voltunk, mindenben segítettük egymást a pályán és 
azon kívül is.
Tulajdonképpen nagyon szerencsés voltam, hogy fiatal korom miatt 
nem kaptam behívót. Bizonyos értelemben a foci védett meg a 
háború borzalmaitól. Annyira lekötött a játék, hogy sokszor meg-
feledkeztem a bajokról. Visszatekintve, pontosan tudom, hogy 
milyen sokat köszönhetek ezért is a labdarúgásnak. A klub nagy-
részt – ahogy ma nevezik – szponzoroktól, az akkori mecénásoktól 
függött, akik egyáltalán nem voltak gazdag üzletemberek, mint ma-
napság. Köztük volt a helyi szabó, aki a mezeket és a melegítőket 
készítette a klubnak, a helyi cipész, aki a futballcipőket csinálta, egy 
közeli étterem tulajdonosa, ahol kedden és csütörtökön ehettünk 
edzés után, a helyi hentes, aki húst adott a játékosoknak és így 
tovább. A klubban, a játékosok között úgy éreztem magam, mintha 
egy nagy családban lennék. Egészen más volt akkor, mint ahogy 
ez manapság működik. Úgy tűnik, a mai játékból kiveszett az igazi 
barátság. Megváltozott a világ. A játékosok edzenek, elvégzik a 
munkájukat, utána hazamennek. Igen, a munkájukat – ez a lényeg! 
Az én időmben edzés után sokszor együtt maradtunk. Beszélget-
tünk, viccelődtünk, fröccsöztünk, megettünk pár szál kolbászt.
1945 nyarán, augusztus 19-én és 20-án került sor Budapesten 
a háborút követő első két válogatott mérkőzésre az osztrákokkal. 
Akkor játszottam először a válogatottban. 1947. májusában To-
rinóba utazott a csapat, a világbajnoki cím védőivel, az olaszokkal 
játszottunk. Itt három:kettőre kikaptunk az olaszoktól. Nemcsak 
ezért emlékszem a negyvenhetes torinói útra, hanem főleg azért, 
mert mérkőzés után fantasztikus összeget, százezer dollárt ajánlot-
tak, ha a Juventushoz szerződök. Hatalmas összeg volt ez egy 
olyan fiatal embernek, mint én, de valójában nem voltam abban 
a helyzetben, hogy komolyan mérlegelve az ajánlatot, szabadon 
döntsek. Nem is az volt a gond, hogy nem hagyhattam el az or-
szágot – akkor valószínűleg még meg lehetett volna tenni –, de itt 
kellett volna hagynom a szüleimet, a nővéremet és a rokonaimat. 
Azért sem volt ez egyszerű döntés, mert a családunk német, ponto-
sabban sváb származású volt, és a háború utáni légkörben mindenki 
félt a megtorlástól. Attól tartottam, esetleg kitelepítik őket, vagy 
más módon büntetik meg szegényeket. Az én budapesti jelenlétem 
ezt szinte kizárta, így aztán bármennyire is vonzott Olaszország s 
csábított a pénz, nemet mondtam.
Jól emlékszem arra az 1949-es döntésre, melynek értelmében ál-
lamosították a futballklubokat. A valós helyzet az volt, hogy a privát 
szektor már nem tudta fenntartani őket – mivel az tulajdonképpen 
nem is létezett. Először pánikhangulat lett úrrá úgy a kis, mint a nagy 
egyesületeken, mert bizonytalan helyzetbe kerültek és további sor-

sukat senki nem látta előre. A szocialista táborban tipikus megoldás 
volt, hogy a klubokat különböző minisztériumok, szakszervezetek, 
üzemek, bányák és állami intézmények támogatták. Mire a kiszemelt 
játékosok a Honvédhoz kerültek, talán a világ legjobb csapatává 
váltunk. Más sportolókkal együtt a hadsereg sportszázadába helyez-
tek el minket. Először megpróbáltak valamiféle szigorú rendet ránk 
kényszeríteni. Az első három hónapot a laktanyában töltöttük és 
egyenruhában alaki gyakorlatokat tartottak nekünk. Körülbelül egy 
év után minden gyakorlatozás abbamaradt, sőt minket kiraktak a 
laktanyából. Én lettem a focisták tulajdonképpeni szóvivője - leg-
alábbis a honvédosoknak -, ha bármi probléma adódott, azt én 
beszéltem meg a katonai vezetőkkel. A gyakorlatban képtelenség 
volt minket katonai fegyelemben tartani. Feletteseink odavoltak a 
fociért és ezért nyugodtan elnézték a stiklijeinket.
1952, a helsinki olimpia éve volt. Akkor már több mint két éve 
veretlen volt a nemzeti tizenegy. Az olimpia jó lehetőséget kínált 
arra, hogy az egész világgal elismertessük magunkat. Sokat utaztunk 
az olimpia előtti télen, ami egyben azt is jelentette, hogy egész 
évben játszhattunk. Mint az álom, úgy játszottunk az elődöntőben. 
Fájdalmas lehetett a svédeknek, hogy ilyen jó formában találkoz-
tunk velük. A döntőben a jugoszláv gárda kitűnő volt, de mi még 
jobban játszottunk azon a napon. Gyönyörű volt az út hazafelé 
Helsinkiből. Vonattal utaztunk, együtt a többi sportolóval, akik 
közül sokan nyújtottak kiváló teljesítményt a világ legjobbjai kö-
zött. Miután elhagytuk Prágát, a magyar határ felé közeledve egyre 
gyakrabban állt meg a vonat. Ezrek és ezrek ünnepeltek minket, 
amerre csak elhaladtunk. A Keleti pályaudvaron hihetetlen látvány 
fogadott bennünket. Körülbelül százezer ünneplő tolongott a 
környező utcákban.  A gyorsan elkészült emelvényekről beszédek 
hangzottak el és zúgott a taps, amint csak feltűnt valamelyikünk arca 
a vonatablakban.
Az angolok elleni 1953-as mérkőzésből életem legkedvesebb gólja 
lett a harmadik, a hátrahúzós. Mindenki azt hitte, hogy ez begya-
korolt mozdulat, de ez nem igaz. Egyszerű reflexmozdulat volt. A 
játékom nem volt tele trükkökkel, az egyszerű megoldásokat szeret-
tem, a gyors, szimpla mozdulatokat. Mindenkinek nagyon tetszett 
ez a gól – valószínűleg ez az, amire a legtöbben emlékeznek –, de 
az igazság az, hogy kénytelen voltam gyorsan cselekedni, különben 
Billy Wright elgázolt volna.
Úgy hiszem az első érzés, amely tudatosult bennünk a mérkőzés 
után, a meglepődöttség vagy az elégedettség volt. Főleg, ha a 
minket gyakran kritizáló hazai újságírókra gondoltam, akik valószí-
nűleg lázasan verték az írógépet. Nem volt egyszerű megverni az 
angolokat. Rengeteget kivett belőlünk a kilencven perc.
Budapesten csodálatos volt a fogadtatás. Több mint egymillió 
ember hömpölygött a Keleti pályaudvar körül. Párt- és sportve-
zetők mondtak beszédeket, az egész nemzet együtt ünnepelt. Bár 
mind fáradtak voltunk és alig vártuk, hogy a családunknál legyünk 
a hosszú út után, nagy-nagy büszkeséget éreztünk azért, mert eny-
nyire jól játszott a csapat. Én csapatkapitányként különösen boldog 
voltam.”

Forrás: História
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Ne szerénykedjünk, ne beszél-
jünk mellé: minden ízében fel-
kavaró, torokszorító és töké-
letes produkció született a 
dunaújvárosi együttesek egy-
üttműködéséből a Bartók szín-
háztermében november 25-én. 
Méltón a névadóhoz, méltón 
az ünnephez. Alig hittük, olyan 
szép. A vállalás merészségét, 
a próbák pillanatait látva még 
féltünk, de most már nem, sőt, 
a félsz helyére a csodálkozás, 
a csodálat lépett: hibátlan, 
mormogtuk például magunk 
elé az Úton Bartókkal című 
“rendhagyó vizuális koncert” 
utolsó pillanatainak felkavaró 
képe láttán.

MŰFAJISMERET
Hát igen, a rendhagyó vizuális koncert, 
mint meghatározás meglehetősen pontosan 
sejteti, hogy itt (a Bartók színháztermében) 
és most (múlt szombaton) nem éppen egy 
szokványos évfordulós izére készülnek a 
szereplők az izé, mint tudják, az a beazo-
nosíthatatlan valami, amiben van minden, 
kis zene, pici csapásolásos tánc, hers és 
erős kórusdiadalmak, szigorúan elkülönítve, 
egymás után). S nem is csalatkozunk, a be-
köszönő népdal szépséges íve után egészen 
merész utazásra viszik, nem is, ragadják a 
nézőt/hallgatót a közreműködők.

Az Úton Bartókkal: kísérlet, mégpedig 
a műfajok közötti merész, mit több, kor-
szakos, ugyanakkor roppant kézenfekvő 
és értelmes párbeszédre. Bartók nemcsak 

inspirálója és eredője ennek a kísérletnek, 
hanem résztvevője – fel-feltűnik a színen 
– és persze mindenek előtt és fölött: 
modellje. 
A Dunaújvárosi Zenei Egyesületet kép-
viselő (kitűnő) muzsikusok – Eckhardt 
Gábor Liszt-díjas zongoraművész, valamint 
Somogyi Péter hegedű- és Szabó András 
klarinétművész –, a Dunaújvárosi Bartók 
Táncszínház tagjai és a Viadana Kamara-

kórus énekesei egyaránt új útra léptek Bar-
tókkal és Bartók révén: a fent vázolt lineáris 
struktúra, vagyis a szokványos izé helyett 
egy jóval bonyolultabb, szövevényesebb, 
szebb és persze jóval-jóval izgalmasabb 
rendszert működtettek.
Ha tetszik, élő test, organizmus, hús és 
vér, pulzálás, lélegzet, énektáncrezgésív, 
ha tetszik, kozmikus – vagy mikrokozmikus 
– képlet, csillagállás, kristályszerkezet. 
Ezek, együtt. Nincs műfaja, csak: van. 
Neve is: Bartók.

KÍSÉRLETI SZAKBAN
Beláthatatlan, ennélfogva szavakba nehezen 
fogható erénye és hozadéka a produkció-
nak, hogy az első dallamtól az utolsóig 
eszeveszett koncentrációra, figyelemre és 
fegyelemre készteti az összes szereplőt, 
és ennél fogva, ebből fakadóan a nézőt, 
hallgatót is. Nem tehetjük meg, hogy ne fi-
gyeljünk a férfikar között táncoló-sündörgő 
lányok ihletetten igéző moccanataira; hogy 
ne vegyük észre Eckhardt Gábor tekinte-
tében az izzást; hogy ne csodáljuk meg a 
fináléban az immár vezénylés nélkül éneklő 
Viadana szólamainak tisztaságát. Hogy el-
menjünk a tény mellett, hogy a végén, a 

már említett utolsó, zsibbasztóan szép kép-
ben Kurucz Gergely karnagy fejét lehajtva 
ül, egyáltalán nem biztos, hogy tudatosan, 
de tűpontosan leborul a nagyság előtt. 
És ez a koncentráció, az előadás erejéből 
fakadó fegyelmi és figyelmi kényszer csak 
az egyik meghatározó momentuma az 
előadásnak: külön elemzést érdemelne 
– de messze meghaladná e recenzió kerete-
it –, hol és mennyire, milyen radikálisan és 
ellentmondást nem tűrő természetességgel 
lépik át külön-külön is saját korlátaikat, 
műfaji szabályaikat a közreműködők. A 
táncszínház tagjai, hol a vállalt-hirdetett 
folklór-hagyomány mentén, hol a kortárs 
tánc elemeit alkalmazva táncolják el Bar-
tókot – teljesítményük a rendező-koreo-
gráfus Énekes István mellett Juhász Zsolt és 
Katona Gábor koreográfiai munkáját dicséri 
–, hogy az elmúlt időszak vállalható vagy 
éppen igen-igen feledhető produkciói után 
ez valóban beteljesítse az ígért programot. 
 
A muzsikusok nemcsak kísérői, közremű-
ködői a nagyszabásnak, hanem valóságos 
dramaturgiai szerepet is vállalnak, telje-
sítenek – folyamatos jelenlétük pregnáns 
és természetes, ebből eredően megkerül-
hetetlen tényezője a Bartók-utakon folyó 
kalandozásnak. 
A kórus feszít talán legnagyobbat a hú-
rokon – már-már pattanásig: a vegyeskari 
hangzás mellett egyneműkari darabokra is 
vállalkozik a Viadana (és remekül oldja meg 
a roppant nehéz feladatot), miközben az 
előadás során folyamatosan írja felül a kó-
ruséneklés konvencióit az együttes – a civil 
ruhától az ücsörögve éneklésen át egészen 
a már taglalt leborulásig.
Így utólag azt hiszem, nemcsak lehetséges, 
de szükségszerű feltétele is volt a sikeres 
szellemidézésnek a merészség – ha tetszik, 
ezt kérte, követelte ki a közreműködőktől a 
kozmikus és korszakos Bartók-modell. 

-öcaline-
(Dunaújváros Online Hírek)

ÚTON BARTÓKKAL: 
KOZMIKUS, KORSZAKOS
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A belga hölgy a világranglista veze-
tője (Magyarországon még sosem járt 
aktuális világelső!!!), és bár könyök-
sérülése szeptember óta hátráltatja a 
játékban, nemrég befejeződött világ-
bajnokságot megnyerte!
Az ötszörös Grand Slam győztes 
és olimpiai bajnok Henin-Hardenne 
ellenfele a világranglista 12. helye-
zettje, a szerb Jelena Jankovic lesz, 
aki élete legjobb formájában van, a 
US Openen a négy közé került, Los 
Angelesben pedig döntős volt. 
Quebecben összeszedett hátsérü-
lése remélhetőleg hamar rendbejön. 
Számára hazánk az egyik legszebb 
emlékek közé tartozik, hiszen eddi-
gi egyetlen WTA tornagyőzelme a 

2004-es budapesti viadalhoz kö-
tődik. A két lány eddig mindössze 
kétszer mérkőzött meg egymással és 
Jankovicnak van miért visszavágnia, 
hiszen tavaly Charlestonban, idén 
pedig a US Open elődöntőjében 
kapott ki a belgától. A mérkőzések 
forgatókönyve egyébként hasonló, az 
első játszmát ugyanis eddig mindig 
Jankovic nyerte, innen azonban He-
nin fordítani tudott és döntő szettben 
felülmúlta a szerb lányt.

A további fellépők a teniszsport 
egykori hírességei közül kerülnek ki, 
olyanok, akik a kilencvenes évek ele-
jén kápráztatták el tudásukkal az egész 
világot.

A torna résztvevője lesz Martina 
Navratilova, akivel éppen 20 éve 
nyerte meg Temesvári Andrea a Ro-
land Garros páros döntőjét, és ezt 
megünneplendő, ismét ütőt ragad 
Andrea oldalán.
A magyar tenisz nagy alakjai közül 
még Taróczy Balázs és Noszály Sán-
dor tenisztudását is megcsodálhatják 
a nézők, de az ötszörös Grand Slam 
győztes Ilie Nastase is tiszteletét 
teszi.
A Kenó Teniszgála szervezői az 
utánpótlásra is gondoltak, hiszen 
Batta Lucia és Filipovski Aleksandra 
személyében két junior játékosunk is 
lehetőséget kap arra, hogy komoly 
inspirációt kapjanak a világsztároktól.

A gála programjának biztos pontjai 
a Henin-Jankovic mérkőzés, és a 
Temesvári/Navratilova-Henin/Janko-
vic páros összecsapás, de emellett 
a Taróczy-Nastase-Noszály hármas 
is szórakoztató teniszműsort fog 

SZENZÁCIÓS TENISZGÁLA 
MAGYARORSZÁGON!

Immáron biztossá vált, hogy december 9-én kerül megren-
dezésre az a nemzetközi teniszgála, melyet igen hosszas munka 
és egyeztetés előzött meg és melynek keretében a világ legjobb 
női teniszversenyzőiből köszönthetünk néhányat hazánkban. 
Többek között Justine Henin-Hardenne, az aktuális világelső 
is a résztvevők között lesz a debreceni Főnix Csarnokban meg-
rendezendő Kenó Teniszgálán, kihívója Jelena Jankovic lesz.
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előadni a nézőknek. Sokan emlékez-
hetnek még a kilencvenes évek elején 
megrendezett teniszgálákra, amikor 
Taróczy Balázs szervezésében so-
rozatban három évben is hazánkban 
köszönthettünk a legnagyobbakat.

1991-ben Ivan Lendl és Goran 
Ivanisevic mellett Nastase, Bahrami 
és Tiriac is pályára lépett, a magyar 
vonalat pedig Temesvári Andrea és 
Noszály Sándor jelentette.
Egy évre rá Ivanisevic, Korda, Con-
nors és Becker tette tiszteletét a BS-

ben felálított teniszpályán, 1993-ban 
pedig a Martina Navratilova- Arantxa 
Sanchez-Vicario mérkőzés jelentette a 
fő attrakciót, de Björn Borg, Mary 
Joe Fernandez, Temesvári Andrea, 
Nastase és Bahrami is megvillantotta 
tudását.

A Kenó teniszgálára a jegyeket no-
vember 27-től 3800 és 4800 fo-
rintos áron lehet megvenni a TicketEx-
press hálózatban, a Főnix Csarnok-
ban, a debreceni Kölcsey Központ-
ban, az Apolló moziban és a helyi 
Tourinfo irodában.

Ifjabb Körmöczy Zsuzsanna nemré-
giben elhunyt édesanyja, az örökös 
magyar bajnok Körmöczy Zsuzsa 
emlékére örökös vándordíjat alapított, 
melyet minden évben a legjobb 15-
16 éves magyar teniszező érdemelhet 
ki. Az idei nyertes neve még titok, a 
gálán azonban fény derül erre is.

A minden bizonnyal közönségvonzó 
eseményt december 9-én rendezik, 
Puskás Ferenc temetésének napján, 
ezért az összes pályára lépő a futba-
lista nagysága és emléke előtt tiszte-
legve fekete karszalagban játszik.

Griff Spor Marketing

KEDVES SPORTBARÁTOK!
Segítséget kérünk a magyar tenisz kiemelkedő személyiségeinek felkutatásában. A Magyar Tenisz Szövetség 2007 tavaszán ün-
nepli alapításának századik évfordulóját.
A centenáriumra egy olyan kiadvány megjelenését tervezzük, melyben bemutatjuk a sportág hazai történetének meghatározó egyé-
niségeit, a Davis Kupában és a Federation Kupában szerepelt válogatott játékosokat, edzőket, kapitányokat, sportvezetőket.
Célunk az, hogy a sportághoz kapcsolódó életrajzi lexikon teljes képet adjon a hazai tenisz első száz esztendejének legjobbjairól, 
nyújtson segítséget értékeink megismeréséhez, adjon tájékoztatást arról, hogy legjobbjaink milyen pályát futottak be a sportban és 
a magánéletben, mit csináltak egykor s mivel foglalkoznak, hol s hogyan élnek ma.
Sajnos néhány embert nem tudtunk elérni a kiadványban megjelenítendők közül, ezért az Önök segítségét kérjük.
Aki bármit tud az alábbiakban felsorolt személyek valamelyikéről, kérjük, e-mailben jelezze a MTSZ felé 
(tennis@interware.hu):
Kertész János; Sédey-Schréder László; Szelőczei-Herzum János; Szigeti Ferenc; Bardóczy Klára; Borka Katalin; Polgár Erzsébet; 
Ritecz Andrea; Aschner Pál; Csépai Ferenc; Csikós Mihály; Dallos György; Fehér Kálmán; Ferenczy Emil; Gábori Emil; Katona 
Zoltán; Kelemen Aurél; Kirchmayer Kálmán; Korpás Attila; Péteri Jenő; Szikorszki István; Straub Elek; Takáts Imre.
Segítségüket előre is köszönjük!
MTSZ
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FANTASZTIKUS ÉRTÉKEK 
A VELENCEI–TÓ TÉRSÉGÉBEN

– Az első Velencei-tavi Nyári Játékok 
rendezvénysorozat az idegenforgalomnak, 
a belföldi turistáknak szólt elsősorban. 
A szezont, – miután az időjárás eléggé 
kiszámíthatatlan és általában 4-5 héttel 
kalkulálunk, – megpróbáltuk 8-10 hétre 
kitolni. Itt volt egy szerencsés helyzet, 
mert 8 település található a Velencei–tó 
körül, ez pedig azt jelentette, hogy az 
iskolazárás után egy héttel, és augusztus 
20. előtt egy héttel, épp ezt az időszakot 
töltötte ki a rendezvénysorozat. Közös ál-
láspontunk volt, hogy akkor eladható egy 
rendezvény, akkor lehet jól bekapcsolni az 
idegenforgalomba, ha ez a nyolc település 
összefog. 

– Milyen célt fogalmaztak meg?
– Ezelőtt öt évvel, ha az idegenforgalomról 
beszéltünk ebben az országban a Velencei-
tóval kezdődött a sorrend. Szeretnénk ezt 
a rangot visszanyerni a Velencei-tónak, 
a Velencei-Tavi Nyári Játékok is ezt a 
célt szolgálja. Van létjogosultsága ennek 
a rendezvénynek, véleményem szerint 
azt sikerült bebizonyítanunk. Nagyon 
fontosnak éreztem, hogy valakinek el kell 
kezdenie a szervezést. Már induláskor is azt 
akartuk, hogy a rendezvénysorozat nagyon 
színvonalas legyen, legalább országos szin-
tűvé fejlődhessen. Úgy gondolom, ha tehát 
mindenki mellé áll annak, hogy ebből tény-
leg egy országos, vagy később nemzetközi 
rendezvény legyen, és az idegenforgalom 
megmozduljon a Velencei-tónál, akkor egy 

ilyen összefogással nagyon nagy dolgokra 
vagyunk képesek.

– Hogyan népszerűsítették?
– Mind a helyi, mind az országos közszol-
gálati és kereskedelmi médiában meghirdet-
tük. Különböző, úgynevezett tematikus jel-
legű ajánló műsorok a kereskedelmi tévék-
ben is foglalkoztak a rendezvénysorozattal. 
Ezeken kívül nagyon fontos megjelenésünk-
nek tartom, hogy a Közép-Dunántúli Régió 
szervezésében külön standdal jelenhettünk 
meg a Nyári Játékok ajánlójával a  Nyár a 
Lánchídon – kétnapos rendezvénysorozat 
alkalmával Budapesten. Ott már angol és 
német nyelvű szóróanyagokkal is népsze-

rűsítettük a tó környék jeles eseményeit, 
voltak is már visszajelzéseink, megjelentek 
kisebb településeken is a külföldiek, ami 
úgy érzem, önmagáért beszél. 

– Miből fedezték a költségeket?
– A reklám-marketing tevékenységhez nagy 
segítséget kaptunk a Velencei-tó Vértes 
Kiemelt Térség munkaszervezetétől, na-
gyon sokat jelentett a nyitó rendezvényre 
vonatkozó másfélmillió forint értékű minisz-
teri támogatás is. A Velencei – tó Vértes 
Kiemelt Térség Fejlesztési Tanácstól tízmillió 
forint támogatást kaptunk, ez elsősorban a 
reklámhoz, marketinghez kellett. Nyilván, 
felsoroltakon kívül sok egyéb költség le-
rakódott talán azért is, mert a szervezést 
összehangolni nyolc településen nem túl 
egyszerű. Ugyanakkor, pályázatok sem na-
gyon voltak az idén, az önkormányzatoknak 
pedig erre nincs pénzük, a helyi vállalkozók 
is elég kicsik ahhoz, hogy egy ilyen nagy-
szabású rendezvényhez nagyobb pénzügyi 
támogatást tudjanak biztosítani. Ebből 
adódóan kicsit talán egyedül maradtunk 
a költségekkel az idén, de hosszú távon 
gondolkodom én is, mint vállalkozó…

Nem kis feladatra vállalkozott az idei nyáron egy, a tókörnyé-
kért tenni akaró alkotó közösség, hiszen  a Velencei–tónak és 
a környező településeknek addig nem volt olyan rendezvénye, 
amely átfogóan bemutatja az ott élő embereket, a hagyomá-
nyokat, a térség természeti, turisztikai , kulturális, és szellemi 
értékeit. Az első lépésként meghosszabították a nyári szezont 
az összesen nyolc települést – Gárdonyt, Kápolnásnyéket, Na-
dapot, Pákozdot, Pázmándot, Sukorót, Velencét, és Zichyújfa-
lut magába foglaló térségben – kezdte a mára eredményekkel 
büszkélkedhető kezdeményezés történetének felelevenítését a 
Velencei-tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda KHT.  igazgatója 
Görgicze Zoltán.
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– Mi a tapasztalatuk, segített ez a 
helyi vállalkozóknak, nőtt a térség 
látogatottsága?
– Én azt gondolom, hogy igen. Kaptunk 
visszajelzést olyan vendégekről, akik kimon-
dottan már a Nyári Játékok reklámkam-
pánya eredményeként érkeztek ide a Ve-
lencei-tóhoz. Itt a programok a fontosak. 
Van sok jó program a tó körül, de ezeket 
kivinni a nagyvilágba, országosan megmu-
tatni, megjeleníteni, nehéz dolog. Ezzel az 
összefogással azonban jól működhet. Azt 
mondtam a legelején, ha minden héten csak 
500 ember jön a Velencei-tóhoz, az már 
a környék igényes vendéglőit, panzióit, 
szállodáit megtölti. Mert, ha jól megnézzük 
akár a helyi szállodaipart, az a minőségi 
szállodai forgalom, minőségi idegenforga-
lom nincs meg, amit igazán szeretnénk. Erre 
jobban kell összpontosítanunk. 

– A Velencei-tó fürdővendégeire, 
a nyári idényre építették fel a ren-
dezvénysorozat  ingyenes program-
sorozatát. Más évszakra is terveznek 
már? 
– Nekünk az elsődleges cél inkább az volt, 
hogy ne 4-5 hét legyen a szezon, hanem 
minimum 8 hétig tartson. Nyilván éves 
szinten ebből lehet profitálni, hiszen a ren-
dezvény kapcsán még többen megismerhetik 

a Velencei-tavat, a helyi szolgáltatókat. 
Ez a kezdeményezés nem arról szól, hogy 
programsorozatot indítunk útjára, hanem 
arról, mindegy, mikor jön a vendég, azokat 
a már meglévő programokat, amelyeket a 
tókörnyéki településeken meghonosítottak, 
el lehet adni. A programfüzet is úgy készült, 
hogy a Nyári Játékok volt az egyik oldal, a 
másik pedig az adott településnek az összes 
egyéb, éves szinten kitöltendő programja 
megtalálható volt. Úgy terveztük, ne csak a 
Nyári Játékokon vegyen részt az érdeklődő, 
hanem más, a településekhez kapcsolódó 
programokon is. Olyan programcsomagot 
állítottunk össze, amelyben minden telepü-
lésnek a programja, rendezvényei díjmente-
sen elérhetőek minden korosztály számára.

– Hagyományteremtő szándékkal 
hirdették meg az első rendezvény-
sorozatot, a tapasztalatok alapján 
milyennek tervezik a folytatást? 
– Nyilván innentől csak előre lehet menni, 
ám először is nagyon sokba került. Meggyő-
ződésem azonban, hogy a Velencei-tavi 
Nyári Játékok rendezvénysorozat létjogo-
sultságát bebizonyítottuk. Azt gondolom, 
országszerte számos road-show, különböző 
rendezvények buknak el azon, hogy csak jó 
idő esetén működtethetőek. Mi azt is bizo-
nyítottuk, hogy a színvonalas vendégforga-

lomhoz olyan sátrak, olyan installáció kell, 
amivel egy programsort végig lehet vinni a 
településeken. Nagyon rossz időben, és 
nagyon jól működött a dolog, esős időben 
is. Igen, tervezzük a jövőt. Most az a fon-
tos, hogy még színesebbé tegyük a Nyári 
Játékokat. Testvértelepüléseket szeretnénk 
bevonni, nemzetközivé szeretnénk tenni 
a rendezvényt. Nyolc saját településünk 
van, nyolcat pedig behozunk Európából, 
a különböző országokból. Azt gondolom, 
a Velencei-tó adottságai, valamint a térség-
ben található fantasztikus értékek a külföldi 
partnertelepülések hagyományait bemutató 
programokkal, népek gasztronómiájával, 
igazi különlegességet nyújthat minden ide-
látogató vendég számára.
Olyan hagyomány, olyan kultúra, olyan 
érték található itt a tó körül, hogy az 
ember talán nem is gondolná, mégis több-
ségük rejtve maradt, hiszen bemutatásuk 
költséges. Ilyen keretek között azonban 
már megmutathatóak a tókörnyék értékei. 
Mi erre vállalkoztunk, ezt szeretnénk meg-
valósítani a jövőben.  A legfontosabb 
mégis az, hogy végre megmutatkozzon 
az összefogás, amivel ezt az egészet el-
kezdtük.

Spindler Csilla
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Elindult a 2007/2008. tanév fel-
vételi kampánya, amelynek keretén 
belül sor került a hallgatói kampány-
arcok kiválasztására (Asztalos Tamás 
és Riffer Marianna látható a fotón). 
„A kampány arca” új kezdeményezés 
keretében egy fiú és egy lány főisko-
lai hallgató képviseli az intézményt, 
akik arcukat adják a plakátokon, szó-
rólapokon, egyéb hirdetéseken való 
megjelenésekhez, és részt vesznek 
a felvételi kampányhoz kapcsolódó 
rendezvényeken. A szerdai napokra 
tervezett „ Légy egy napig főiskolás” 
programok szervezése folyamatban 
van.
A végzős középiskolás diákok szá-
mára az intézmény tagozatain tett 
személyes látogatásra, érdeklődés-
re, tájékozódásra lehetőség adó 
nyílt napok időpontja: december 
13. 14 óra – Tatabánya (Stúdium 
tér), december 14. 10,00 óra 
– Budapesti Tagozat (XIII., Fiastyúk 

u. 35-37.), január 13. 100 óra 
– Tatabánya, január 20. 10 óra 
– Budapesti Tagozat, január 27. 10 
óra – Tatabánya.

Elindult a kis- és középvállalkozá-
sok részére szervezett, ingyenesen 
látogatható ún. EU Megfelelési 
és Tudásközpont őszi képzése. A 
négy alkalommal tartandó tatabányai 
kurzusok főbb témakörei: innováció, 
NFT II., informatikai alapismeretek.

Újabb eredmény a nemzetközi kap-
csolatok területén: az intézmény 
a közelmúltban írt alá a Liverpool 
Hope University-vel Erasmus szerző-
dést a 2006/2007-es és a 2007/
2008-as tanévre. A nemzetközi 
együttműködés tartalmát tanár-diák 
csere, tantárgyfejlesztés, közös prog-
ramok szervezése teszi ki.

A MÜTF-ön működő AIESEC, a 
Közgazdász Hallgatók Nemzetközi 
Szervezetének Helyi Bizottsága 
jelenleg magyar viszonylatban kie-
melkedő teljesítményt nyújt, ezt a 
nemzeti vezetőség negyedéves érté-
kelése támasztja alá. A szervezetben 
tevékenykedő hallgatók sokrétű, 
a tanulmányaik mellett folytatott 

tevékenysége külföldi diákcserék, 
továbbképzések, tréningek, nemzet-
közi táborok, szakmai konferenciák, 
nemzetközi estek szervezését foglalja 
magában.

A 2005. évi személyi jöve-
delemadó 1%-ból befolyt összeget 
– 1933682 Ft-ot - a Kuratórium 
jóváhagyásával számítógép-beszer-
zésre fordítja a főiskola.

Hallgatói létszámadatok az október 
15-i statisztika alapján: Tatabánya 
nappali tagozat 965 fő, Budapest 
nappali tagozat 542 fő, Tatabánya 
levelező tagozat 599 fő, Budapest 
levelező tagozat 70 fő, Budapest esti 
tagozat 74 fő, Tatabánya felsőfokú 
szakképzés 26 fő, Budapest szak-
irányú továbbképzések 56 fő, Szé-
kelyudvarhelyi Képzési Központ 312 
fő, Dunaszerdahelyi Képzési Központ 
17 fő. Összesen 2609 fő.

Október 18-23. között a Bécs-
Pozsony-Budapest Szupermaratonon 
vett részt a MÜTF-Tatabánya-Sam-
sung futócsapat. A 330 km-es 
verseny útvonala három fővárost 
– Bécs, Pozsony, Budapest – érint-
ve, új kihívásokat, eddig ismeretlen 
útszakaszokat jelentett a versenyzők-
nek. A 167 csapat versenyéből a 
mütfös csapat az abszolút sorrend-
ben az 52. helyen végzett. Az 
egyetemek és főiskolák nem hivatalos 
versenyében két szlovák csapat mö-
gött az előkelő harmadik helyezést 
szerezték meg a futók. November 
végén az „A” épület Aulájában ki-
állítás nyílik a Magyar Egyetemi és 
Főiskolai Sportszövetség megalakulá-
sának közelgő 100. évfordulójához 
kapcsolódóan. A kiállítás anyaga, 
képei többségében a Szupermaraton 
versenyen készült felvételek segítsé-
gével próbálják érzékeltetni a sport 
szeretetét, szépségét.

Turán Csilla

MÜTF-HÍREK
A tanév elindulása után gőze-
rővel zajlik az élet a tatabányai 
Modern Üzleti Tudományok 
Főiskoláján. Az alábbi ösz-
szeállításban a felsőoktatási 
intézmény aktuális híreiből 
válogattunk.
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2006 januártól júliusig terje-
dő időszakában majd 4 millió 
vendég érkezett a magyar ke-
reskedelmi szálláshelyekre – 
ez 1,2%-kal kevesebb, mint az 
előző év azonos időszakában. 
Az általuk eltöltött vendégéj-
szakák száma meghaladta 
a 10,5 milliót, amely 4%-os 
csökkenést jelentett. Az át-
lagos tartózkodási idő 2,7 
nap volt, ez a szám 2,7%-kal 
alacsonyabb a 2005  azonos 
időszakának adatánál. A ven-
dégek és az általuk eltöltött 
vendégéjszakák számának 
csökkenése mellett a szállás-
díjbevételek 10,7%-os növe-
kedését könyvelhettük el.

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI 
RÉGIÓ ADATAI

Januártól júliusig 170 994 vendég 
érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, 
0,3%-kal kevesebb, mint az előző év 
azonos időszakában. Az általuk eltöltött 
vendégéjszakák száma pár százalékkal 
csökkent. A tartózkodási idő 2,8 nap 
volt átlagosan, s ezzel meghaladja a vo-
natkozó országos adattal. 
A vendégek 72%-a érkezett bel-
földről, 28%-a pedig külföldről, ezzel 
együtt a vendégéjszakák számából a kül-
földi vendégek 37,1%-kal részesültek. 
A megyék közül Fejér megyében a 
vendégek száma növekedett, míg a 
vendégéjszakáké csökkent, Komárom-
Esztergom megyében a vendégek száma 
minimálisan csökkent, a vendégéjszakák 
száma minimálisan növekedett, míg 
Veszprém megyében mind a két adat 
csökkenést mutatott (a vendégéjszakák 
száma 17,6%-al csökkent).

A RÉGIÓ LEGFONTOSABB ÉS 
FEJLŐDŐ FOGADÓTERÜLETEI

A régió fogadóterületei közül a vendé-

gek száma csupán Székesfehérváron és 
Tatán növekedett, míg a vendégéjszakák 
számát tekintve az előző két városhoz 
csatlakozott Komárom is. Veszprémben 
a vendégek számának csekély mértékű 
csökkenéséhez a vendégéjszakák szá-
mának drasztikus, 36,3%-os csökke-
nése társult. A Velencei-tónál mind a 
vendégek, mind pedig a vendégéjszakák 
száma több mint 20%-kal csökkent; a 
csökkenés a kül- és belföldieket egyaránt 
érintette. Az összes vendégszámból 
a külföldiek alig több mint 10%-kal 
részesedtek, míg a vendégéjszakák 
számából több, mint 20%-os volt a 
részesedésük.
A régió fejlődő fogadóterületei az első 
félévet jó eredménnyel zárták, egyedül 
Móron vezetett a vendégéjszakák 
számának csökkenéséhez a külföldi 
vendégek rövidebb tartózkodási ideje. 
Figyelemre méltó, hogy Pápán a belföl-
di vendégek számához képest kevesebb 
külföldi vendég jóval több vendégéj-
szakát töltött el a város kereskedelmi 
szálláshelyein. Érdekes adat még, hogy 
Dunaújvárosban a külföldi vendégek 
száma másfélszeresre emelkedett, az 
általuk eltöltött vendégéjszakáké két és 
félszeresre.

FŐ KÜLDŐORSZÁGOKRA 
VONATKOZÓ RÉGIÓS ADATOK

Legfontosabb küldőországok tekinteté-
ben 2006. első fele nem hozott meg-
lepetést, továbbra is Németországból 
érkezett a legtöbb vendég, a sorrend-
ben második helyen található Ausztria, 
a harmadik helyen pedig Hollandia. Az 
Ausztriából, Finnországból, Románi-
ából, Szlovákiából, Lengyelországból 
és Nagy-Britanniából érkező vendégek 
száma növekedett a többi esetben csök-
kenés volt tapasztalható.
A vendégéjszakák számából szintén 
a Németországból érkezett vendégek 
részesedtek a legnagyobb arányban, 

őket az osztrák és a holland vendégek 
követik.  A Szlovákiából és Finnország-
ból érkezett vendégek több mint kétszer 
annyi vendégéjszakát töltöttek el a ré-
gióban, mint a tavalyi év azonos idősza-
kában. Jelentős volt a vendégéjszakák 
számának növekedése a belga, osztrák, 
brit és lengyel vendégek esetében.

A RÉGIÓ KERESKEDELMI 
SZÁLLÁSHELYEINEK 

VENDÉGFORGALMA ÉS 
SZÁLLÁSDÍJBEVÉTELE

A januártól júniusig terjedő időszakban 
a szálloda volt a legnépszerűbb szállás-
típus, a vendégek 48,5%-a választott 
elsősorban a magasabb kategóriájú, a 
három- és négycsillagos házak közül. 
Továbbra is kedveltek voltak a panziók 
és az üdülőházak.
A vendégéjszakák jelentős hányada rea-
lizálódott a szállodákban, 44,6%-ban 
részesedett ez a szálláshelytípus, ami 
csekély 6,8%-os csökkenést jelent – a 
három csillagos házak az összes vendé-
géjszakából 20,6%-kal részesedtek. A 
vendégszámhoz hasonlóan a vendégéjsza-
káknak is jelentős hányada jelentkezett a 
panziókban, 18,2%, ami az előző évhez 
képest 10,5%-os csökkenést jelent. 
A szállásdíbevételek több mint 60%-a 
realizálódott a szállodákban, egyötöde 
pedig panziókban; a tavalyi év azonos 
időszakához képest 15%-os növekedés 
tapasztalható a bevételeket illetően, ez-
zel a Közép-Dunántúl a harmadik legdi-
namikusabban fejlődő a régiók között.
Összességében elmondható, hogy a 
tavalyi év kiváló mutatóihoz képest je-
lentősen nem romlottak a Közép-Dunán-
túl statisztikai mutatói, inkább stagnálás 
jellemző, ezzel a régió nem marad el 
az országos tendenciákhoz képest, a 
bevételek nőttek, annak ellenére, hogy 
csökkent a vendégéjszakák száma.

Magyar Turizmus Zrt.

IDEGENFORGALMUNK 
2006 ELSŐ FELÉBEN
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Amint címlapunkon is látha-
tó, javában ütögetik már a 
kis fehér labdát a környékbeli 
(csákvári, fehérvári, móri, stb.) 
fiatalok az épülő csákberényi 
Golf Resort területén elkészült 
gyakorlópályán.

AZ ALAPÍTVÁNYRÓL
– A Golf Resortot építő Hungaryan Golf 
Developement cég – tájékoztatott Takács 
Lajos, a beruházó ügyvezetője – a magyaror-
szági golfkultúra terjesztésére alapítványt ho-
zott létre, amely lehetővé teszi a környékbeli 
fiataloknak, hogy a Junior Golf Academy of 
Hungary szárnyai alatt megismerhessék ennek 
a gyönyörű játéknak az alapjait. Lehetséges, 
hogy a másfél hónapja, Hahn Árpád oktató 
irányításával gyakorolni kezdett tizenöt-húsz 
fiatalból kerülnek ki a jövő nagy bajnokai! 
A felszerelést svéd partnereink hozták ottani 
játékosok, klubok felajánlásainak köszönhető-
en. A képzés, gyakorlás, a felszerelés teljesen 
ingyenes, a cél a tehetségek felkutatása, a 
játék megismertetése. Ezek a fiatalok óriási 
előnnyel indulhatnak majd az életben, hiszen 
köztudott, hogy a golfjáték rendkívül népsze-
rű az üzletemberek, döntéshozók körében, 
így a fontos kérdések nem egyszer egy-egy 
játszma során dőlnek el. Ha valaki tagja egy 
klubnak, tud is játszani, az belépő lehet ezek-
be a körökbe.

A BERUHÁZÁSRÓL
A Velencei tó - Vértes kiemelt térség terüle-
tén 2008-ra golfpálya épül svéd befektetők 

közreműködésével. A kb. 10 milliárd forin-
tos beruházás célja, először Magyarországon 
létrehozni egy egybefüggő, rekreációs célokat 
szolgáló centrumot.
A Velencei tó–Vértes kiemelt térségben így 
néhány éven belül több sportközpont és 

egyéb komplexum - lovaglópálya, focipálya, 
teniszpálya - várja a pihenni vágyókat. Ennek 
egyik legfontosabb állomása a csákberényi 
beruházás. A csákberényi golfüdülő kör-
nyéke környezetvédelmi szempontból védett 
terület, ami szintén garantálja a nyugodt és 

ELINDULT AZ OKTATÁS A JUNIOR 
GOLF ACADEMYN CSÁKBERÉNYBEN



egészséges atmoszférát.
A csákberényi golfüdülő Söréd, Csákberény 
és Csókakő község között helyezkedik majd 
el. A terület egyébként a Vértes hegység 
déli oldalán helyezkedik el, az Orondi 
Szőlőhegy területén. A táj hegyes völgyes, 
nyitott, váltakozó terepviszonyokkal. A fent 
említett rekreációs központ Csákberény köz-
ségtől északkeletre található majd, körülbelül 
1,5 kilométer hosszan elterülve. A pályát 
nyugatra a hegy vonalát követő szőlőskertek 
határolják.
A golfüdülő területe körülbelül 174 hektár, 
amelyből először 123 hektár kerül kiépítésre 
a golfpálya számára. A befektetők előzetes 
elképzelése szerint a golf szerelmeseinek 
lehetősége lesz a pálya közelében felépített 
üdülőövezetben ingatlant vásárolni.
Az összesen 123 hektár területű golfpályát 
7,5 hektár kiterjedésben víz borítja majd. A 
27 lyukas bajnoki pályán Driving range és 
egyéb gyakorlásra alkalmas területek is meg-
találhatóak majd.
A beruházás külön érdekessége, hogy a 
golfpálya mellett egy lakópark is felépül, 
így akik ott vásárolnak ingatlant, tulajdon-
képpen egy golfvillatelket vásárolnak, így 
a golfpálya előkertté válik számukra. Ez 
kiemeli az igényesebb életvitel lehetőségeit 
a tulajdonosi körnek. A beruházók bíznak 
benne, hogy a magyar golfélet is fellendül-
het ily módon. Sok külföldi nagy golfsztár 
éppen azért kezdett el golfozni, mert egy 
golfpálya közelében nőtt fel, így számukra 
a sport nem egy urizáló, elit szórakozás 
volt, hanem ugyanúgy a mindennapok ré-
sze. Ahogy más a szomszédos focipályára 
megy le délutánonként, ők a golfpályára 
sétáltak ki.

A FALUVAL, A FALUÉRT
– Ez a beruházás – folytatta Takács Lajos 

– újra felrajzolhatja a térképre Csákbe-
rényt. Évente akár negyvenezer embert is 
vendégül láthatunk a világ minden tájáról, 
akiknek ellátásra, idegenforgalmi attrak-
ciókra, szállás- és vásárlási lehetőségre 
lesz szükségük. Mindezek megteremtése 
részben a helyiek feladat lesz, ez erősítheti 
a vállalkozó kedvet, munkahelyeket hozhat 
létre. Nálunk is lesznek munkalehetőségek, 
hiszen szükség lesz pályakarbantartókra, 
menedzsmentre, kiszolgáló személyzetre, 
éttermi és szállodai alkalmazottakra. Sze-
rintem ez az első fázisban mintegy 150 
embernek biztosít majd a környékben 
megélhetést.
A falu lakói számára hetvenöt úgynevezett 
„B” részvényt tartalékolunk, hogy ők is 
igénybe vehessék a pálya és a rekreációs 
központ szolgáltatásait. Ezeket a lehetősé-

geket a helyi önkormányzat is felismerte, 
Lóderer Miklós polgármester aktív és 
önzetlen segítségével sikerült áthatolni a 
magyar közigazgatás labirintusán, azaz be-
szerezni a rengeteg engedélyt, szakhatósági 
véleményt.
Ügyelünk a környezetre is, az építkezés so-
rán a gépek, teherautók nem haladnak át a 
falun, a pályához vezető utat újítottuk fel, 
hogy tudjunk dolgozni. Nagy a felelőssé-
günk, nehogy erőszakosan tönkretegyük 
Csákberény életét, ezt a gyönyörű tájat. 
Ennek érdekében rendszeresen fórumra 
hívjuk a falu lakóit, ahol minden kérdésükre 
választ kaphatnak, és tájékoztatjuk őket a 
beruházás előrehaladásáról, minden meg-
tett lépésről.

Vk.
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Glatz Ferenc akadémikus betegsége miatt 
nem tudott részt venni a találkozón. He-
lyette Gecsényi Lajos, a Magyar Történel-
mi Társulat alelnöke méltatta az évforduló 
jelentőségét, korabeli európai viszonyok 
között sorsfordító voltára, nemzetközi 
összefüggéseire irányította rá a hallgatóság 
figyelmét.
Lévai Péter dunaalmási polgármester kö-
szöntőjében személyes példát említett. Az 
ő (és több más helyi református család) 
őseit is a 17. század elején, a békekötést 
követően telepítették a harcok során több-
ször elnéptelenedett faluba. A környék 
polgármesterei közül leginkább érintett, 
Dunaalmással szemben fekvő Dunaradvány 
polgármestere, Bödök László a felvidéki 
magyarság üdvözletét hozta. Elmondta, 
november 11-én, pontosan 400 évvel 
a békekötés után emlékművet avatnak a 
Zsitvatő nevű településrészen. (A korábbi 
emlékmű a Bős-nagymarosi erőmű-épít-
kezések áldozatává vált). Ezzel az egy-
kori helyszínen, méltó- és talán maradandó 

módon tisztelegnek a vidék- és Európa 
történetében (nemzetiségtől függetlenül) is 
sorsfordító esemény előtt.
Pálffy Géza a MTA Történettudományi 
Intézet főmunkatársa előadásának címe: 
Végre béke! A zsitvatoroki béke jelentősé-
ge a Magyar Királyság történetében, -volt. 
Széles összefüggés rendszert felvázoló elem-
zésében a korabeli viszonyokat mutatta 
be. Elmondta: két kimerült világbirodalom 
harcolt az akkori Magyarország területén, 
hatalmas pusztítást okozva a Duna menti 

“
hadak útján”. A bécsi béke kiegyezést te-

remtett a Habsburgok és a magyar rendek 
között, lezárta a Bocskai szabadságharcot, 
ami a magyar rendek első komoly szembe-
szállása volt a Habsburg birodalommal a 
három részre szakadt ország körülményei 
között.
 A pár hónappal később létrejött zsitvato-
roki egyezség a két világbirodalom érdek-
közösségén alapuló nyugalmas időszakot 
teremtett e sokat szenvedett vidéken is. A 
belső és külső feltételek ilyetén alakítására 

igen nagy szükség volt, jóllehet a 17. szá-
zad eleji európai hatalmi helyzet-, és nem 
a mai előadás címében is kifejezésre jutta-
tott akkori békevágy, – teremtette meg a 
mérhetetlen pusztítások utáni viszonylagos 
nyugalmat.
Az adótól a tisztes ajándékig. Habsburg 
fizetség az oszmánoknak a zsitvatoroki béke 
előtt és után címmel Ernst Dieter Petritsch 
a bécsi Haus- Hof und Staatsarchív főle-
véltárosa mondta el álláspontját. E szerint 
mérsékelt oszmán sikerrel zárult ugyan a bé-
kekötés, de a szerződés ama pontja, amely 
szerint a császár már nem adófizetője a 
portának, a török birodalom diplomáciai és 
európai hatalmi-politikai (később, a század 
végén, katonai visszaszorulására utalt.)
A “harmadik oldal” képviselőjeként 
Feridun Emecen az Isztambuli Egyetem 
tanára a zsitvatoroki békekötés oszmán-
török értelmezéseit mutatta be. Fodor Pál 
(osztályvezető MTA történettudományi 
Intézet): Háború és béke az oszmán-török-
gondolkodásban című előadása a korabeli 
muzulmán felfogásba adott betekintést.
A szép számú érdeklődő előtt megtartott, 
számukra és köztük megjelent fiatalokra te-
kintettel 

“
rendkívüli történelemórákként” is 

felfogható előadássorozat Márkus Mihály-
nak, a Dunántúli Református Egyházkerület 
püspökének zárszavával ért véget.

Dr. Horváth Géza

NEMZETKÖZI TÖRTÉNÉSZKONFERENCIA
DUNAALMÁSON

A Dunántúli Református Egyházkerület, a Magyar Történelmi 
Társulat és Dunaalmás önkormányzata a zsitvatoroki békekö-
tés 400. évfordulója tiszteletére november 8-án tudományos 
tanácskozást szervezett a dunaalmási református templomba. 
A megjelenteket, köztük egyházi és világi elöljárókat, magyar és 
külföldi történészeket, gyülekezeti tagokat és érdeklődőket Val-
kiné Gúthy Éva az egyházközség lelkésze köszöntötte. 

Az ellopott „Beszélgetők” című mű – ami 
a festő életművében fontos helyet foglal el 
– 1907-ben készült. Az alkotást 2003. feb-
ruárjában tulajdonították el ismeretlen tettesek 
a Kuny Domokos Múzeum gyűjteményéből. A 
nyomozás nem vezetett eredményre, ám a na-
pokban Törő István, a Mű-Terem Galéria tulaj-
donosa telefonon értesítette a múzeumot, hogy 
valószínűleg megkerült  az eltűnt festmény.
Az Art Magazin idei 4. számában Plesznivy 

Edit művészettörténész a Magyar Nemzeti 
Galéria tervezett kiállítása kapcsán felhívást 
közölt „Vaszary János lappangó képei” cím-
mel. Egy magát megnevezni nem kívánó neves 
műgyűjtő ezt olvasva döbbent rá, hogy a tulaj-
donában lévő Vaszary-festmény a leírás alapján 
kísértetiesen megegyezik az ellopottként jelzett 
műtárgyéval. 
Fotót a leíráshoz nem csatoltak, ezért a közvetí-
tésre felkért Mű-Terem Galéria a múzeum mun-

katársaival közösen azonosította a festményt. 
A gyűjtő nemes gesztusának köszönhetően 
2006. november 28-án, kedden 11 órakor a 
Mű-Terem Galériában (Budapest, V. kerület, 
Falk Miksa utca 30.) került sor a festmény 
átadására.

Vaszary János alkotása 2006. december 13-
tól tekinthető meg a Kuny Domokos Megyei 
Múzeumban (Tata, Vármúzeum).

MEGKERÜLT EGY ELLOPOTT 
VASZARY-FESTMÉNY
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A zsitvatoroki békeszerződés aláírásának 
400. évfordulójára Dunaalmás község, a 
Dunántúli Református Egyházkerület és a 
Magyar Történelmi Társulat tudományos 
tanácskozást szervezett a helyi reformá-
tus templomban. (Ld. beszámolónkat.) 
Megjelentették továbbá Tóth Ferenc: A 
zsitvatoroki békekötés 400. évfordulója 
című. könyvét.
Ez a könyv nem szakemberek számára 
készült, hanem olvasmányul a közön-
ségnek. Tárgya tudományos szempontból 
nem új, egy alkalom által időszerűvé lett 
helytörténeti és egyúttal európai történel-
mi jelentőségű esemény előtti tisztelgés. 
Célja: népszerű eszközökkel bemutatni a 
szerződéshez vezető utat, az azzal kap-
csolatos forrásokból és feldolgozásokból 
keresztmetszetet adva közelebb hozni a 
korszakot a ma emberéhez. 
A Zsitva folyó torkolata Komáromtól 16 

km-re keletre, a Duna bal partján feküdt 
a 17. században. A későbbi folyamsza-
bályozás után a mára kialakult torkolat már 
nem azonos ezzel a történelmi helyszínnel. 
Az eredeti terület Trianon előtt Komárom 
vármegye udvardi járásához tartozott. Ma 
Dunaradvány település része, Dunaalmással 
majdnem szemben helyezkedik el.
Akkoriban két birodalom találkozási pont-
ján (kb. egyenlő távolságra Győr és Buda 
között) került sor a status quo alapján a 
15 éves háborút lezáró békekötésre. A két 
hatalmat elsősorban saját belső problémái 
és csak másodlagosan a hosszú és kimerítő, 
utóbb már állóháború veszteségei késztet-
ték megegyezésre. A Habsburg politika 
nyugaton, a Fényes Porta keleten kívánt 
aktívabb szerepet játszani.

“
A zsitvatoroki béke épp azon a pontján 

áll a történeti fejlődésnek, ahol a keresztény 
világnak a török birodalomról kialakított 
képe átfordul az “indominabile barbaro” 
(megszelidíthetetlen barbár), II. Mehmed-
től a “boszporuszi beteg ember” felé. (Karl 
Nehring, 1986)

“Zsitvatorok után a békekötés során 
függőben hagyott ügyek miatt került sor 
újabb egyeztetésre, alapjaiban azonban 
az 1606-os megállapodás 1663-ig ér-
vényben maradt. A húsz év lejárta után, 
már 1625-ben összeültek a delegációk 
Szőgyén és Gyarmat falvak (Esztergom 
vármegye) határában, de ezt a tárgyalást 
nem ismerték el, nem ratifikálták sem Bécs-
ben, sem Konstantinápolyban. A béke 
újabb megerősítését és meghosszabbítását 
1627-ben dolgozták ki Szőny mellett, s 
először 15 évre, majd ennek eltelte után, 
1642-ben ugyanitt újabb húsz évre írták 

alá. Szőgyén, Gyarmat és Szőny tulajdon-
képpen ugyanabban a földrajzi környezet-
ben található települések, tehát az utódok 
ugyanúgy Győr és Buda között, Komárom 
környékén tárgyaltak, mint 1606 őszén 
Illésházyék. Hasonlóképpen nem egy lakott 
település, hanem sátortábor adott otthont 
a tárgyalásoknak, az elnevezés – gyarmati, 
szőnyi béke – csupán az egyszerűség ked-
véért történt egy közeli faluról. Az említett 
tárgyalások alapján szokás “sátras békékről” 
beszélni, hiszen mind Zsitvatoroknál, mind 
Szőgyénnél, valamint két esetben Szőnynél 
tágas és kényelmes, nagyméretű tárgyaló-
sátrakban születtek meg a megállapodások.
1615-ben, Bécsben, 1649-ben, Kons-
tantinápolyban is történt békekötés, ami 
furcsának tűnhet, hiszen érvényes megálla-
podás volt mindkét időpontban. Mindkét 
esetben a Habsburg Birodalom belső, 
illetve nyugat-európai politikája indokolta, 
hogy demonstrálják: él a béke az Oszmán 
Birodalommal, senki se számítson arra, 
hogy Konstantinápoly hadat üzen Bécsnek. 
A két közbülső békekötést, tehát nem a 
Habsburg-oszmán  diplomáciai kapcsolatok 
megromlása vagy válsága szülte, hanem az 
európai hatalmi helyzet.” (Hiller István 
2000)
Tóth Ferenc évtizednél hosszabb helytörté-
neti stúdiumai, ismeretterjesztő munkássága 
a kezdetektől fogva kapcsolódtak nemcsak 
a szeretett Dunaalmáshoz, de a tágabb 
haza múltjához, kultúrájához. A Magyar 
Kultúra Lovagjaként még inkább komolyan 
veszi önként vállalt feladatát: Újabb köte-
tével is szellemi hidat ver a Duna két partja 
-, erősíti a barátság szálait a szlovákiai és 
anyaországi magyarság között. A közös 
történelem felmutatásával, a hagyomány 
ápolásával fontos szolgálatot tesz a két 
európai uniós ország polgárainak is. Ilyen 
közös gyökereink vannak, ezekre és egymás 
kölcsönös megbecsülésére épülhet jövőnk.

Dr. Horváth Géza
(Tóth Ferenc: A zsitvatoroki békekötés 
400. évfordulója. Dunaalmás, 2006.)

KÉT VILÁG HATÁRÁN
1606. november 11-én nem messze Dunaalmástól, a folyó bal 
partján a török és a Habsburg birodalom képviselői aláírták a 15 
éves háborút lezáró-, a bécsi–zsitvatoroki békeműként a szak-
irodalomba bevonult kifejezéssel jelölt második szerződést. Az 
egymással összefüggő -, egymást feltételező békeművek a ma-
gyar (és Habsburg) szempontból győzelmesen indult-, később 
politikai és hadvezetési okokból mérsékelt eredménnyel zárult 
hosszú háborúskodás eredményeként számos pontban tartós 
békét teremtettek az akkori két világhatalom között.



Bár történt némi előrelépés a fejlett 
országok által kibocsátott üvegházgázok 
csökkentésére, még mindig nem határozták 
meg a tárgyalások határidejét, befejezését. 
A gyorsan fejlődő országok kibocsátási 
szintjeiről szóló vitákat 2008-ra halasz-
tották – véget ért a klímakonferencia 
Nairobiban. 

Véget ért Nairobiban az ENSZ éghajlat-
konferenciája, ahol a résztvevő 174 ország 
kormányzati megbízottja képtelen volt új 
célokat és új határidőket megállapítani az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csök-
kentéséről – írja a New Scientist. A kiotói 

jegyzőkönyv első vállalási periódusa 2012-ben lejár, az új megállapodást pedig 
2009-ig meg kell kötni ahhoz, hogy a klímára veszélyes gázok mennyiségének 
csökkentése zökkenőmentesen haladjon – mondta el a Botár Alexa, a Magyar 
Természetvédők Szövetségének (MTvSZ) klímafelelőse.

A halasztás szelleme
A tárgyalások alatt a kormányok kiemelték: fontos, hogy a kiotói jegyzőkönyv 
meglévő szerkezetére építsenek, amely az egyetlen nemzetközi jogilag kötele-
ző egyezmény az üvegházgázok kibocsátásának csökkentésére. Ennek ellenére 
a fejlett ipari országok jövőbeli vállalásairól semmi konkrétum nem született, 
ráadásul a nemzetközi hosszú távú csökkentések hogyanjáról és a gyorsan fejlődő 
országok kibocsátási szintjeiről szóló vitákat 2008-ra halasztották – tudtuk meg 
az MTvSZ-től. 
Kofi Annan, az ENSZ főtitkára felhívta a figyelmet: a globális felmelegedés 
olyan ponthoz közelít, ahonnét nincs visszatérés. A nairobi konferenciának vilá-
gos jelet kell küldenie a világ vezetőinek, hogy a klímaváltozás veszélyét vegyék 
komolyan – tette hozzá. Catherine Pearce, a Föld barátai nemzetközi szerve-
zet képviselője ijesztőnek nevezte a kormányok részéről tapasztalt halogatást, 
a közös tenni akarás hiányát – írja a tudományos lap. 

Előrelépés?
A nemzetközi klímatárgyalás egyik pozitívuma, hogy megállapodtak az 
Alkalmazkodási Alap (Adaptation Fund) alapelveiről, amely a szegény 
fejlődő országokat segíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban. 
Az alapon keresztül hozzáférhető pénzösszeg viszont az MTvSZ szerint kevés: 
maximum 300 millió euró a 2008 és 2012 közötti időszakra. A Világbank ki-
mutatásai szerint ugyanis a legsérülékenyebb fejlődő államoknak százszor ennyire 
lenne szükségük, és mivel a gazdag ipari országok felelősek elsősorban az éghaj-
latváltozásért, jóval többet kellene áldozniuk az alapra – mondta Botár Alexa.

Az olajlobbi
A résztvevők megegyeztek abban is, hogy elindítják egy új technológia tudo-
mányos értékelését is: az erőművekből származó szén-dioxidot felfogják, csepp-



folyósítják, majd a föld alá, kiaknázott olajmezők helyére 
pumpálják. A szaudi olajminiszter – a kezdeményezés 
egyik támogatója – szerint ez a tárolótechnika nagy-
mértékben csökkenti majd a megújuló energiaforrásokra 
szánt összeget, és továbbra is biztosítja az olajellátást. 
Ellenérvként az ENSZ fő éghajlatfelelőse megjegyezte: 
a „széntemetés” technikája még ismeretlen. Ki lenne fe-
lelős, ha a gáz elszökik – tette fel a kérdést.

Az erdők védelme
Az MTvSZ előrelépésnek tekinti, hogy Nairobiban 
a kormányok felismerték: alapvetően szükséges megállítani 
az erdőirtást a fejlődő országokban. Az erdők kivágása 
a globális üvegházgáz-kibocsátás 20 százalékáért felelős, 
csak a klímatárgyalások 11 napja alatt 330 ezer hektár 
erdő semmisült meg. A konkrét lépésekről azonban itt sem 
született megegyezés, az ügyet 2007-re halasztották. 

Egymásra mutogatnak
Ausztrália miniszterelnöke még a konferencián beje-
lentette, hogy országa nem csatlakozik nemzetközi 
megállapodásokhoz mindaddig, amíg minden nagyobb 
szennyező állam nem csatlakozik a kiotói jegyzőkönyvhöz. 
A zöldek szerint az USA, Ausztrália és Kanada másoktól 
várja a vállalásokat és csak azután hajlandó cselekedni. 
Sőt, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény tárgyalá-
sait korábban vezető kanadai Rona Ambrose bejelentet-
te: Kanada jelen helyzetben meg sem próbálja teljesíteni 
kiotói vállalásait.
Az Egyesült Államokban a demokraták szenátusi sike-
rei kényszeríthetik kompromisszumokra az „olajfüggő” 
Bush-kormányzatot. A jelenlegi környezet és közmunka 
bizottsági elnököt Barbara Boxer szenátor váltja le, 
aki vezető támogatója annak a jogszabályjavaslatnak, 
hogy az USA üvegházgáz-kibocsátásait 2050-re 80 szá-
zalékkal csökkentse. Az energiaügyi bizottságot az a Jeff 
Bingaman szenátor vezetheti, aki szintén a cselekvést sür-
geti az éghajlatváltozás ellen és az egyetlen kongresszusi 
tag, aki jelen volt a tavalyi montreali klímatárgyalásokon.

Komoly célok
Az Európai Unió azt szeretné elérni, hogy az üvegházha-
tást okozó gázok globális kibocsátása az 1990-es szint-
hez viszonyítva 2020-ig 15-30, 2050-ig 60-80 szá-
zalékkal csökkenjen. 1900 óta az átlaghőmérséklet 0,7 
Celsius fokot nőtt, és ha a gázkibocsátás stabilizálásával 
nem sikerül 2 fok alatt tartani a melegedést, elkerülhetet-
lenek lesznek a komolyabb környezeti hatások.

Forrás: FigyelőNet
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Érdekes dolgot vettem észre magamon, 
amikor beszerelték az ADSL-t otthon. 
A T-Online technikusa végig nagyon 
barátságos volt, de úgy ment el, hogy 
nem ellenőrizte: működik-e minden. 
Azzal ment el, hogy hívjam a közpon-
tot, majd ők aktiválják a kapcsolatot. 
Persze nem sikerült, és így a következő 
órát a telefonon tölthettem több ügy-
félszolgálatossal és műszakissal.

Volt, aki a telefonban barátságos és se-
gítőkész volt. Volt, akinél azt éreztem: 
nem érdekli a problémám, és alig várja, 
hogy letehesse a telefont.

MOST JÖN A LÉNYEG.
Bármilyen is volt az illető személy, 10 
perc múlva már nem RÁ gondoltam 
bosszúsan vagy hálásan, hanem a T-
Online-ra. A cégre, amelyik nyilván-
valóan nem tesz meg mindent, hogy 
márkáját tudatosan építse. Pedig egy 
jelentős cég, Európa egyik legnagyobb 
anyavállalatával, a T-csoporttal a hát-
terében, és olyan marketing büdzsével, 
amit bármelyikünk megirigyelhetne.

MIRE AKAROK KILYUKADNI 
EZZEL A TÖRTÉNETTEL?

Minél nagyobb egy vállalat, annál 
nehezebb és annál drágább számára 
márkájának tudatos építése.

Egy kis- és középvállalatnak sokkal 
könnyebb és sokkal olcsóbb a márkáját 
befolyásolnia, mégis nagyon kevesen 
teszik ezt tudatosan, inkább nem fog-
lalkoznak vele, a véletlenre hagyják.
Vagy ami még rosszabb: védtelenül 
hagyják magukat, és így a konkurencia 

egy okos marketingese lerombolhatja az 
ő márkájukat.

MÉGIS, MIÉRT FOGLALKOZZAK 
MÁRKAÉPÍTÉSSEL?

A válasz nagyon egyszerű: a profito-
dért.
Egy jól bevezetett, okosan fenntartott 
márka hosszú távú kapcsolatot épít ki 
a vevővel. Bizalmat teremt, így a vevő 
számára a legközelebbi vásárlásnál már 
nem az ár lesz a legfontosabb tényező, 
hanem ez a bizalom. A bizalom, amiért 
egy magasabb árat is boldogan meg-
fizet.
A jó márka keményen megdolgozik 
cégedért:
lehetővé teszi a magasabb árakat, és 
ezeket el is fogadtatja a piacon;
védelmet nyújt a konkurencia ellened 
irányuló aknamunkájával, árakcióival 
szemben (és ki ne szeretné hatástalaní-
tani a konkurencia árakcióit, igaz?);
– az ügyfélhűség erősítésén keresztül 
csökkenti a lemorzsolódó, elvesztett 
vevők számát;
– lehetővé teszi a marketing kiadások 
csökkentését (már ez önmagában megér 
egy próbát!);
– emeli a sikeres értékesítési ciklusok 
arányát;
– lehetővé teszi, hogy Te válaszd ki és 
tartsd meg a legjobb ügyfeleidet;
– a legjobb munkaerőt vonzza céged-
hez!
Röviden összefoglalva: a márka haszna, 
hogy segít ügyfeleidet egy életre meg-
fogni, és elősegíti céged hosszú távú, 
profitábilis növekedését.
Mikor egy ismerős márkával találkozol, 
azonnal beugrik egy gondolat, egy ér-

zelem, egy elvárás, vagy összefoglalva: 
egy asszociáció. Az asszociáció pedig 
a legerősebb eszköz, ami a memóriába 
örökre bevéshet valamit.

A márkaépítés nem egyoldalú folya-
mat: a vevők is igénylik. Számukra 
egy jó márka egyszerűbb választást 
jelent, sőt, az önképük is javul, ami-
kor számukra vonzó márkát vásárol-
nak. Te is magabiztosabb leszel egy 
Mercedesben, mint egy Suzukiban. 
A vevőnek ezen kívül a márka meg-
adja a csoporthoz tartozás érzését 
is, ami megnyugtató, ami növeli a 
bizalmat, és csökkenti a kockázat 
érzését.

Egyértelmű: a jó márka a cég és a vevő 
számára egyaránt nyeremény!

A MÁRKAÉPÍTÉS TÉGLÁI

A kiindulási alapunk nagyon egyszerű: 
Vevőiddel és célpiacoddal való MIN-
DEN tudatos és véletlen kontaktus 
márkát épít vagy rombol. Népszerű 
tévhit, hogy a márkaépítés cégen kívül 
folyik. Az eredményét valóban ott éri 
el, de a márkád erejét az határozza 
meg, hogy a céged dolgozói felvállal-
ják-e a márka értékeit, üzenetét.

A márkahűség hagyományos tényezői: 
a konzisztens minőség, az ügyfélkap-
csolat, és az ár. 

A minőséget és az ügyfélkapcsolatot 
pedig a cég dolgozói alakítják ki. 
Céged dolgozói adnak emberi arcot 
a márkádnak. Az ő és a vevők közti 
viszony határozza meg a márkád és a 
piac közti viszonyt.

(Folytatjuk)
Wolf Gábor

Marketing Commando

TUDATOS MÁRKAÉPÍTÉS I.
A márkaépítés nem csak a nagyok játékszere. Márkádat renge-
teg tényező befolyásolja, a hatás pedig egyenesen céged ver-
senyképességét és profitját javítja – vagy rontja. Mitől függ a 
márkád ereje, hogyan akadályozd meg a bomlasztó tényezőket, 
és hogyan szerezhetsz jó imázst a cégednek?
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PUSKÁS ÉS A VERHETETLEN TIZENEGY
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1982-ben dokumentumfilm készült az akkor hazatért Puskás Ferencről, és a legendás magyar válogatottról. A méltatlanul elfeledett 
filmre és alkotóira emlékszünk keresztrejtvényünkben. (Függ. 2., Vízsz. 36., Függ. 15.)

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 december 20-ig kérjük beküldeni szerkesztőségünk címére:
Regio Regia Magazin, 2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Előző számunk nyertese: Bérczes Beáta, várpalotai kedves olvasónk.

Vízszintes: 1. Magyar színészdinasztia. 8. Olasz fürdőhely az Adria partján. 13. Notre ….; Párizs híres székesegyháza. 17. Izmosabb lesz. 
19. Ukrán gyűlés, tanács volt. 20. Heves szélvihar. 21. Olasz focicsapat. 22. Kis Imre. 24. Francia női név. 25. Enikő becézve. 26. Egy 
vegyértékű atomcsoport. 27. Pórusos műbőr. 28. Határszélek! 29. Művészettörténész volt. (Károly, 1869-1965) 32. Afféle. 33. Fő 
műve a Metamorphosis Transsylvaniae. (Péter) 34. Török főhivatalnok volt. 35. Perecdarab! 36. Az 1982-ben forgatott dokumentumfilm 
írója, rendezője. 41. Személynévmás. 42. Becézett Erzsébet. 43. Lefelé csüngő. 44. Hiányos osztrák labdarúgó! (Kurt) 45. …. ad 
– felbíztat. 47. Gallium. 48. Jó úszóknak való víz. 49. Író, ismert figurája Csutak. 51. Becézett uborka. 52. Lóversenyéről nevezetes angol 
város lakója. 54. Észak-Vietnam fővárosa volt. 55. Nagy, keleti nép. 57. A Zagyva mellékfolyója. 58. Szegélyhurok. 59. Gomb, cérna, 
szalag stb. összefoglaló neve. 61. A legjobb iskolai osztályzat. 62. A dualizmus korának kiemelkedő gazdaságpolitikusa volt. (Gábor) 63. 
Vasipari szakmunkás.

Függőleges: 1. Néha-néha író. 2. A dokumentumfilm címe. 3. Több darabra esik. 4. Osztrák, svéd és spanyol autójelzés. 5. Haragos. 
6. A vádemelés része. 7. Zokog. 9. A zajtalan gyufa feltalálója. 10. Alföldi város. 11. Erre a helyre. 12. Indulatszó. 13. Német három. 
14. Testábrázolás a képzőművészetben. 15. A dokumentumfilm operatőre. 16. Műszaki szakember. 18. Bő japán köntös. 20. Annak a 
tetejére (két szó). 23. Minemű. 24. 476 előtti keltezésű. 27. Német párt rövidítése. 30. Ókori római pénzecske. 31. Városi közlekedési 
eszköz. 33. Folyó és kikötőváros Szibériában. 37. Mohamedán törvénytudó. 38. Fekhely. 39. Firenze folyója. 40. Súlyarány röv. 46. Eben 
… cserél; semmit sem nyer rajta. 48. Belga bányászváros. (Flamandul Bergen) 49. Híres szülötte Erdei Ferenc. 50. Férfinév. 53. Kevert sör! 
54. Értesülés. 55. … Gardner, színésznő volt. 56. … Kaleh, víz alá került al-dunai sziget. 58. Protaktínium. 60. Régi hosszmérték.
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A mozgáskultúra nincs korhatárhoz kötve

BUDAPEST BAJNOKOK A TATAI LÁNYOK
Napjainkban már nem  kell 
nagyon eröltetni a gyerekek-
re, hogy mozogjanak, sport-
oljanak. Egyre több szülő 
ismerte fel annak a fontos-
ságát, hogy a test edzése is 
roppant fontos tevékenység. 
A sport fegyelemre, koor-
dinációs készségre, önür-
alomra nevel sok más előnye 
mellett. A tánc nemkülönben 
fejleszti az állóképességet, 
erősíti a viselkedési kultúrát 
mi több, egészséges irányba 
utalja a közösségi szellemet, 
jó esetben. A kettő ötvözete, 
a tánc és a sport pedig min-
denképpen pozitív hatások-
kal erősíti azokat, akik haj-
landóak és képesek magas 
színvonalon művelni a kettő 
elegyét.

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL
Egy fiatal tanárnő, Gojánné Kun Andrea 
– aki civilben a Tatai Helyőrségi Klub 
művelődésszervezője – ezelőtt majd hat 
évvel alakította meg a Tornádó Akroba-
tikus Rock and Roll Sporttánccsoportot, 
amely közel százhúsz tagjával egyre sike-
resebben dolgozik.
Az alapképzettséget tekintve földrajz 

szakos, csinos és valóban sportos alkatú 
tanárnő még a Testnevelési Egyetemen 
is szerzett egy diplomát edzői szakon. 
A vitalitástól duzzadó tanárnő mintegy 
negyven csöppséggel kezdte meg anno 
a dinamikus tánc (vagy sport? vagy 
sporttánc?) szervezett oktatását. Noha 
óvodás kortól a tinédzserekig vesznek 
részt az embert próbáló edzésmunkában 
a gyerekek, Kun Andrea céltudatosan 
irányította a mára már csaknem száz-
húszra növekedett létszámú csoportjainak 
edzésmunkáját. Két-két csoportban, 
Tatán illetve Komáromban készülnek az 
akrobatikus rock and roll szerelemsei a 
legkülönbözőbb megmérettetésekre.

MUNKÁS EDZÉS, FÉNYES SIKEREK
Nem hisszük el, hogy lenne olyan ember 
ma az olvasóink között, aki ne próbálta 
volna már ki azt a ritmikus, dinamikus 
mozgást, amelyet az egyszerűség kedvéért 
nevezzünk rokinak. És aki már kipróbálta, 
valószínűsíthető, hogy nincs kétsége 
afelől, hogy ez az ötvenes években meg-
honosodott és megszeretett táncstílus, 
ugyancsak kemény erőpróbának teszi ki 
művelőit. Amennyiben ezt még verseny-
szerű körülmények között is akarja valaki 
művelni, nos annak ugyancsak rengeteg 
izzadtságcsepptől kell megszabadulnia a 
felkészülések során, mivel egy kissé azért 

mégiscsak más az akrobatikus sporttánc, 
mint a szombat-vasárnapi estéken bulizó, 
parkett ördögeinek aposztrofált rongy-
lábúak produkciói. Mint azt az üde, 
állandóan frisseséget sugárzó szakedző, 
Andrea megosztotta velünk, négy cso-
portjának tagjait a mozgáskészség fejlesz-
tésén túl, kifejezetten versenyeztetésre, 
itthon és külföldön való sikeres szerep-
lésre igyekszik minél jobban felkészíteni. 
2001-től a Magyar Akrobatikus Rock 
and Roll Szövetség tagja lett, a Tornádó 
Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc 
Egyesület tatai csoportja is. Eleddig is 
már számtalan fellépésen vettek részt, 
és minden szezonban folyamatosan részt 
vesznek a Magyar Táncsport Szövetség 
megmérettetésein, országos és regionális 
versenyeken egyaránt. Tegyük hozzá, 
ahol elindultak Andrea növendékei, 
mindenhonnan érmekkel és elismerést ki-
váltó helyezésekkel tették le névjegyüket 
a tatai, illetve komáromi csoportokban 
edződő sporttáncosok. Nem titkolta el a 
szakedző azt sem, hogy ma már elsősor-
ban a versenyeztetés a céljuk, ám most is 
vannak szép számmal a növendékek köz-
ött olyanok, akik mindössze hobbiból 
járnak le a foglalkozásokra. Egyáltalán 
nincs ellentmondás a két beállítottság 
között, hiszen egyáltalán nem akarják 
kizárni annak a lehetőségét, hogy esetleg 
a későbbiekben, amikor már sikerélmé-
nyekkel gazdagodnak az úgynevezett 
hobbitáncosok, esetleg megpróbálkoz-
nak a versenyeken is sikereket kovácsolni. 
Andrea nyitott erre (is), készségesen 
segíti palántáit a sikerek elhódításához.
A sok lokális és megyei helyezések, 
sikerek mellett, most legutóbb a Balog 
Gabriella, Zilahi Rebeka, Pap Szilvia, 
Passa Flóra és Diák Fanni összeállítású 
csapat hódította el az első helyet a fővá-
rosban, azaz Budapest bajnokai lettek a 
Show Children kis formáció kategóriában 
Gojánné Kun Andrea tanítványai.

Berg Endre






