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A LÓNAK NÉGY LÁBA
VAN, MÉGIS…

Ajánló

REGIO REGIA

Hónapról hónapra írjuk, szerkesztjük a Regio Regia magazint, igyekszünk alapos
munkát végezni, hogy tisztelt partnereink és olvasóink a lehető legalaposabb, legpontosabb tájékoztatást kapják a régió életéről. A sok-sok ellenőrzés, javítás és
korrektúra ellenére sajnos azonban időnként hiba csúszik a munkába, olykor egészen
komoly sületlenségek jelennek meg oldalainkon.
Legutóbbi rémtettünk a „megszokottnál” is csúnyábbra sikerült. Összeállítást közöltünk régiónk harminchat városának elmúlt évéről, terveikről. Hiába azonban a
nagy energiával létrehozott, páratlan lapszám, ha a
harmadik ciklusát kezdő kiváló tapolcai polgármesterrel, Ács János úrral készült interjúnkba sajnos egy
teljesen mást ábrázoló fotó került.
Ezúton kérünk hibánkért elnézést, és pótlásként íme
közöljük az „igazi” Ács Jánosról készült fotót!
Remélem, mostani számunkban ilyesmi nem fordul elő,
és haszonnal – főleg a regionális akciótervet tekintve
–, illetve gyönyörűséggel – ami a regionális szépségfesztivál programmagazinját illeti – vehetik kezükbe
magazinunkat!
Veér Károly
főszerkesztő

KEMKIK – Kereskedelemfejlesztési Pályázat 2007. február 20.
A Pályázat célja:
A KEMKIK által meghirdetett, kezelt és finanszírozott pályázati rendszer a 2007. évi hazai kiállítások és vásárok (preferált megyei
vásárok: Pünkösdi Vásár (Esztergom), Vértes Expo (Tatabánya, Rotáció Expo (Tata)) stand bérleti díjára (installáció) vissza
nem térítendő támogatás igényelhető, melynek mértéke az ÁFA nélküli költség 50%-a, maximum 100.000 Ft. A felhasználható
keretösszeg: 2.000.000 Ft. A támogatás folyósítása utólagosan történik, támogatási előleg igénybevételére nincs lehetőség.
Jogosult vállalkozások:
Mindazok, akik a vásári részvétel időpontjától visszaszámlálva legalább egy éves kamarai tagággal rendelkeznek, tagdíjuk rendezett.
Nem pályázhat:
- Csőd-, vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló szervezet;
- Akinek lejárt, 60 napot meghaladó adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára
halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett.
Az elszámolás módja:
Az árajánlatban és a számlákon a bérleti és az esetleges rezsiköltségeket el kell különíteni.
A pályázat benyújtása:
Három példányban a KEMKIK címére (2800 Tatabánya, Fő tér 36.) 2007. április 15.-ig.
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letén, kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakember, illetve vállalkozás tevékenységét.
Díjazottak lehetnek mindazok a régióban
tevékenykedő magyar vagy külföldi állampolgársággal rendelkező, kreatív, innovatív
szellemiségű természetes személyek, illetve
magyar vagy külföldi érdekeltségű vállalkozások, amelyek jelentősen hozzájárultak a
Közép-dunántúli régió társadalmi, gazdasági fejlődéséhez.
A díj célja elismerni a Közép-dunántúli ré- Várják társadalmi szervezetek, tudományos,
gióban a gazdasági és társadalmi élet terü- művészeti, gazdasági intézmények, intéze-

A Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács 2007-ben
is meghirdeti a Királyi Régióért
díjat. Az Ecsedi Mária képzőművész tervei alapján készült
ezüst emlékérmet minden
évben egy magánszemélynek
és egy vállalkozásnak adományozzák.

tek, kamarák, költségvetési és non-profit
szervezetek javaslatát arra vonatkozóan,
mely személy vagy vállalkozás folytatott
kiemelkedő tevékenységet 2006-ban a
régió fejlesztésében.
A javaslatokat ajánlólevél kíséretében
2007. március 15-éig kell eljuttatni a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht. (8000 Székesfehérvár,
Rákóczi utca 25.) címére. Kérjük, a Királyi
Régióért díj megnevezést tüntesse fel a
borítékon.
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A KIRÁLYI RÉGIÓÉRT DÍJ

EGY KISVÁROS NAGY DOBÁSA
újonnan felépült művelődési ház Wass
Albert nevét fogja viselni. Nehéz örökség, komoly elkötelezettség, szimbolikus
értékű vállalás. Nem is beszélve arról,
hogy felvállalva ezt az örökséget, valami
minőségileg újat, piciny csodát teremthet
néhány elkötelezett bohóc, azaz színi
ember.
Március tizedikén – ha nem is erről harsog a fogyasztásközpontú, túlpolitizált
média – a kisbériek saját erőből színpadra állítják Wass Albert Tavaszi szél című
három felvonásos színművét.
Miért nagy dolog ez? Színházat csinálni
a semmiből, Bakonyalján, világvégén, az
el soha nem jövő csodákat hirdető főWASS ALBERT,
város-centrikus politikusok által lenézett
AKI TUDOTT VALAMIT
Wass Albert neve, munkássága – sajnos mai vidéken? Kell ezt kérdezni?
– nem szerepel a mai magyar kultúrpoli- Inkább írjuk ki sorban a hősök nevét,
tika által támogatott ouvre-ök között. A okulásul az utókornak: így is lehet!
kommunizmus rémségei elől Amerikába
távozott erdélyi származású, zseniális író, K ISBÉR K ISTÉRSÉGI MŰVELŐDÉSI
gondolkodó, költő életműve, regényei
KÖZPONT SZÍNTÁRSULATA
ugyanakkor a hazai könyvpiac slágerei.
A Tavaszi szél című színmű rendezését, és
Tavaly Kisbéren úgy döntöttek, hogy az a főszerep megformálását Dráfi Mátyás,

Ha valaki manapság Kisbérről tudakozódik, akkor
elsősorban a kórház helyzetéről, a kistérség nehéz
körülményeiről olvashat. Aki
nem a Bakony kapujában él,
el sem tudja képzelni, hogy
helyi erőkből – szimpatizáns
művészek
közreműködésével –, ország-világra szóló
ősbemutatót, önálló színházi
produkciót is létre lehet hozni ott, ahol a szándék a tetterővel párosul.

Jászai díjas Érdemes művészünk jegyzi.
Jónás Csaba főiskolai hallgató, Sulyok
Kálmán öreg motoros – lapunk korábbi jó tollú szerzője –, Pintér Noémi,
Gyulai András, Morvai Anett, Kastély
Attila, Jámbor Lajos, Janó Szabolcs,
Tóth Zoltán, Tóth László, Bozori Szabolcs, Sulyok István, Kastély Máté és
Ősz Ferenc szerepelnek a darabban.
A díszlet és annak festése Cser Tamásné műve, a zenét a Tilinkó zenekar
szolgáltatja. A hang- és fénytechnikát
Horváth Barnabás és a Syncron zenekar biztosítja, a színpadtechnikáról
pedig Horváth István, valamint a
Kisbéri Városigazgatóság munkatársai
gondoskodnak.
A rendezőt asszisztensként Morvai
Attiláné, Pintér Gábor és Dákai Frida
segítették.
Tisztelet nekik, az eredményt még nem
láthattuk, ám ígérjük, hogy a bemutatóról részletes beszámolóval jelentkezik
magazinunk.
véka
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A KÖZLEKEDÉSRŐL TANÁCSKOZTAK
SZÉKESFEHÉRVÁROTT

Február kilencedikén Közlekedési
Szakmai Napot tartottak Székesfehérvárott, a Megyeházán.
Az apropót a 2007-13. közötti
időszakra szóló Közép-dunántúli
Közlekedési Program, és annak
nyilvánosságra hozott projektlistája adta, ahol – mint azt előadásában Pálffy Sándor Veszprém,
illetve dr. Hidas János KomáromEsztergom megyei közgyűlési
alelnök hangsúlyozta – jelentős
eltérés található a korábbi ígéretek, és a valóság között.
Bevezetőjében Gombaszöginé dr. Balogh
Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnök
asszonya kiemelte, hogy a 2007-ig készült
országos alapdokumentumok a korábban
konszenzussal kijelölt útfejlesztések mindegyikét
tartalmazták. Ezt most felülírta egy január 30-ai

keltezésű kormányhatározat, amelyben már csak
a Seregélyes – Perkáta elkerülő, és a 8-as főút
Veszprém – Székesfehérvár szakaszának burkolaterősítése szerepelt.
Hozzátette: Fejér megye továbbra is azon dolgozik, hogy az eredetileg tervezett beruházások
megvalósuljanak, és ebben – az eddigiekhez hasonlóan – koordinatív, karmesteri szerepet vállal.
Az izgalmas konferencián hallhattunk arról,
hogy miért kell fejleszteni a Mór – Székesfehérvár közti 81. számú utat, amelyet Fenyves
Péter móri polgármester csak „halálszakaszként”
emlegetett.
Lengyel Zoltán országgyűlési képviselő az
M8 Veszprém–Dunaújváros közötti nyomvonalának fejlesztéséről, a sárbogárdi elkerülő út
szükségességéről beszélt.
Seregélyes és Perkáta elkerülő útjának elodázhatatlanságáról tartott előadást a két község polgármestere Paudits Béla, és Somogyi Balázs.
Ezt követően a 7. sz.út Velencei-tó déli

tehermentesítő szakasza építésének indokairól
tartott vitaindítót Tóth István, Gárdony polgármestere.
Dunaújváros első embere, dr. Kálmán András
az új Duna-hídról, és az V/C korridor továbbfejlesztéséről, dr. Cser-Palkovics András
országgyűlési képviselő pedig a Fehérvárt nyugatról elkerülő útszakasz szerepéről értekezett.
A bevezetőben említett alelnöki hozzászólások
után a GKM Infrastruktúra Szakállamtitkárság főosztályvezetője Posta Zoltán, és a Fejér Magyar
Közút Kht. Fejér Megyei Területi Igazgatója,
Molnár István válaszolt a felmerült kérdésekre.
A konferencia zárásaként Balsay István, a Fejér
Megyei Közgyűlés alelnöke kiemelte, hogy
rendkívül fontosak az ilyen összejövetelek,
eszmecserék, amelyek segítségével felhívhatjuk
a figyelmet a térség problémáira. Az elkövetkezőkben több témában is terveznek hasonló
összejövetelt.
Vk.

MAGYAR–SZLOVÁK EGYÜTTMŰKÖDÉS
Dr. Martin Alföldi és Rajnai
Gábor polgármesterek látták
el kézjegyükkel a közelmúltban
azt az együttműködési megállapodást, mely meghatározza
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az idei év közös feladatait és Vágsellye és Oroszlány kooperációs
programjait.
szerződését. Az aláírt dokumentum az
eddigi együttműködés mellett, tovább
A szlovákiai Mala Lucivnan újabb évre bővíti a két város közötti kapcsolatokat.
hosszabbították meg a két testvérváros, Folytatódnak a hagyományos programok,
melyek keretében magyar fúvószenekar lép
fel nyáron a népi kézművesek VI. vásárán
északi szomszédunknál, valamint kiszélesíti
együttműködését a vágsellyei Pázmány
Péter Alapiskola és az oroszlányi Ságvári
Endre Általános Iskola. Idén októberben
önkormányzati küldöttséggel képviselők,
osztályvezetők utaznak Szlovákiába a két
város önkormányzatainak kölcsönös tapasztalatcseréjére, és az oroszlányi rendőrök
ismét részt vesznek ősszel a testvértelepülés
kapitányságának labdarúgókupáján. Tovább bővíti együttműködését az oroszlányi
Vöröskereszt és a vágsellyei Vöröskereszt,
valamint a két város művelődési központja,
s nem marad el az immár hagyományos közös diák sítáborozás sem a Tátrában.

Tatabánya

TATABÁNYA LEGNAGYOBB
ADÓZÓIT KÖSZÖNTÖTTÉK

Február 15-én Tatabányán a
Sport Hotel konferenciatermében – immár hagyományosan
– Bencsik János polgármester,
és a város közjogi méltóságai,
valamint a közgyűlési pártfrakciók vezetői köszöntötték azt a
tizenegy vállalkozást, amelyek
tavaly a legnagyobb összegű
iparűzési adót fizették.
A város területén beszedett helyi adó
2006-ban meghaladta a 3,462 millió
forintot, mely 22%-al haladta meg a
2005-ös bevételeket. (Emlékeztetőül, a
növekmény 2005-ben 7,9% volt.) Az
iparűzési adó mértéke több mint 2,571
millió forint, mely 24,4%-os növekményt
vont maga után. (2005-ben a növekedés
mértéke 0,2 %-os volt.) A számottevő
növekedésben jelentős szerepe van két
gazdasági társaságnak. Egyiknél a 30%os kedvezmény járt le, 2006. évben már
100% adót fizetett. A másik esetben a
mentesség járt le, 2006. évben már csak
30% kedvezményben részesült.
Az önkormányzat által biztosított, fejlesztéseket elősegítő mentességek és
kedvezmények 2005. évi tényleges értéke
703 millió forint volt. Ezen belül a termelő
beruházások értéke 94%-ot képviselt.
A 2006. évre az előleg alapján tervezett
fejlesztéseket elősegítő mentességek és
kedvezmények értéke 529 millió forint

volt. Ezen belül a
termelő beruházások
értéke
95%-ot
képvisel.
A 2006. évre
vonatkozó tényleges
adatok a 2006. évi
helyi iparűzési adó és
vállalkozók kommunális adója bevallások
feldolgozása
után
válnak ismertté (a
bevallások határideje
2007. május 31.).
A 2005-ös évben
a helyi adóbefizetések a város teljes
bevételének 16,6%-át, 2006-ban pedig
várhatóan 19,8%-át teszik ki. Ez utóbbi
adat is jól mutatja, hogy az adófizetők
szerepe továbbra is meghatározó a város
működéséhez és fejlesztéséhez szükséges
források biztosításában.
A 2006-os esztendőben az első tíz adózó
által befizetett összeg a teljes adó 30,7
%-át tette ki (2005-ben 23,2%), az
első száz adózó pedig összességében az
adó 61,5%-át (2005-ben 56,6%)
mondhatta magáénak. Ez utóbbi adat arra
enged következtetni, hogy a legnagyobb
termelési értéket magukénak mondó társaságok tovább erősödtek.
A több, mint 2,5 milliárd forintnyi iparűzési adó összességében 6673 vállalkozás

által került befizetésre. A 2,5 millió forint,
vállalkozási szintű adóalapot meg nem
haladó kisvállalkozások 2006-ban a 75
%-os kedvezmény helyett 50 % kedvezményt élveztek. A 3256 vállalkozás által
igénybevett kedvezmény értéke több mint
27,7 millió forintot tett ki.
A tíz legnagyobb adózó között a 2006-os
esztendőben kilenc termelő (2005-ben is
kilenc), egy szolgáltató (2005-ben is egy)
társaság található. A tíz közül nyolcan az
elmúlt esztendőben is a legnagyobbak közé
tartoztak. A tízből nyolc gazdasági társaság
sorolható az újak közé, melyek 1990 után
kezdték meg tevékenységüket. A nyolc
újonnan létrejött társaságból mind a nyolc
termelő tevékenységet folytat.
Figyelemre méltó érdekességként állapítha-

TATABÁNYA 2006. ÉVI LEGNAGYOBB ADÓZÓINAK ALFABETIKUS LISTÁJA: tó meg, hogy a jelenleg kedvezményben
ALPLA Műanyag Csomagolóipari Kft.
ASG Gépgyártó Kft.
Coloplast Kft.
Grundfos Magyarország Gyártó Kft.
Eurál Kft.
FCI Connectors Hungary Kft.
Raflatac Kft.
Reckitt Benckiser Kft.
SANMINA-SCI Mo. Elektronikai Gyártó Kft.
SUOFTEC Kft.
Tatabányai Erőmű Kft.
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részesülő négy vállalkozás már az első tíz
legnagyobb adófizető között szerepel. Az
ötödik kedvezményben részesülő nem került volna az első tíz adózó közé akkor sem,
ha az adó teljes összegét megfizeti. Érdekességként említendő meg, hogy 2006.
évben az iparűzési adó tekintetében az a
gazdasági társaság (a Suoftec Kft.) foglalta
el a helyi gazdaság jelképesnek mondható
trónját, amely 2002-2003-2005. években is ezen az előkelő helyen végzett.

Kamara

EGY KÁRTYA, TÖBB RENDSZER
Hamarosan postázza a KEMKIK tagjai számára
az új-, országosan egységes kamarai tag- és
kedvezménykártyát, mely mérföldkőnek tekinthető a kamarai kedvezményrendszerek történetében.
Minden kamarai tag (aki rendezett kamarai tagsággal rendelkezik)
egy tagkártyára jogosult. Az egy évig érvényes kártya mellé a
későbbiekben minimális díjért további társkártyák igényelhetők,
ezáltal a kedvezmények könnyen elérhetővé válhatnak a cég
vezetői és a tagkártyával rendelkező munkatársak számára is. A
kártyával könnyebbé válik a kedvezményes kamarai szolgáltatások
igénybevétele, illetve a kártyatulajdonosok az ország bármely területi kamarájánál igénybe vehetnek ingyenes vagy kedvezményes
szolgáltatásokat.

kedvezményekről, azonban a komplex rendszer összeállásáig a
tagkártyával rendelkező tagok az EDC honlapján (www.edc.hu)
tájékozódhatnak és az információk birtokában igénybe vehetik az
EDC által nyújtott kedvezményeket.
A vonalkódot és kamarai azonosítót is tartalmazó kártyán megjelenik még a Kamarai Minősítő Rendszer (KMR) emblémája,
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
Újdonság, hogy a kártya egyszerre kapcsolódik egy kedvezmé- - Kiváló Minősítésű Szolgáltatás, MKIK
nyeket biztosító törzsvásárlói rendszerhez, valamint a kamarai - Mestervizsga
szolgáltatások rendszerébe.
- Minősített vállalkozás
A Kamarai Kedvezmény Rendszer (KKR) lehetővé teszi a tagvál- A kamara ezzel is hozzá kíván járulni a feketegazdaság visszaszorílalkozások számára, hogy az ott található szolgáltatásokat, amelyek tásához, valamint az üzleti forgalom további bővítéséhez.
magukba foglalják az Euro Discount Club (EDC) szolgáltatásait
is, kedvezményesen vehessék igénybe. Az EDC, Magyarország
További információ:
legdinamikusabban fejlődő kombinált törzsvásárlói rendszere, mely
Sebestyénné Mészáros Eszter
3-50% kedvezményt biztosít az élet minden területén, a mosoTel.: 34/513-018
dáktól a gyorsétkezdéken át az üzemanyagtöltő
állomásokig.
Ezen felül 2007. április 1-től bármely kamarai
tag ingyenesen jelentkezhet – a későbbiekben
ismertetett módon és feltételekkel – kedvezményt nyújtó vállalkozásnak is.
A kedvezményt nyújtó vállalkozásokat, termékeiket, szolgáltatásaikat a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara által erre a célra létrehozott,
2007. április 1-től induló, folyamatosan frissülő
internetes oldalon lehet majd megtekinteni, ami
minden területi kamara weboldaláról is elérhető
lesz. Ebben a kereshető adatbázisban lehet
majd tájékozódni a kamarai tagoknak nyújtott
Regio Regia 2007. február
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TIT

The European Language Certificate

AZ EURÓPAI NYELVVIZSGA BIZONYÍTVÁNY
A TELC nyelvvizsga-bizonyítványa garancia a nyelv
kiváló szintű, kommunikáció-orientált ismeretére. A
hallgatóbarát
nyelvvizsgarendszer egyre kedveltebb
a fiatalok körében. Válassza
ön is az Európai Nyelvvizsga
Bizonyítványt. TELC- A valódi érték Európában diákoknak, egyetemi hallgatóknak
és munkavállalóknak egyaránt.

MI

A

TELC

NYELVVIZSGA ?

Az Európai Nyelvvizsga Bizonyítvány
a frankfurti székhelyû WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH kizárólagos
fejlesztése.A WBT-t 1998-ban a
Német Népfõiskolák Egyesülete alapította.
Az Európa szerte található 3000
vizsgahely közül 54 Magyaror-

Ezen kívül az Európai Nyelvvizsga
Bizonyítvány az Európai Unió és a közép-európai térség számos – összesen
20-nál is több – országában elfogadott
nemzetközi nyelvvizsga, melyet továbbtanuláshoz és munkavállaláshoz egyaránt
elfogadnak.
Mind a nyelvtanfolyam, mind a nyelvvizsga a praktikus és
a kreatív tudást helyezi elõtérbe a passzív
lexikális
tudással
szemben.
A tanfolyami anyagok
és a vizsgakérdések is
szorosan a mindennapi életszituációkhoz
kötõdnek, biztosítva
ezzel az elsajátított
tudás hasznosságát és
szágon mûködik. A Tudományos felhasználhatóságát.
Ismeretterjesztõ Társulat már tíz éve A tanárok és vizsgáztatók rendszeres,
foglalkozik TELC típusú nyelvvizs- magas színvonalú, a frankfurti központ
gákkal és nyelvtanfolyamokkal. VizsA nyelvvizsga szintje/ az államilag elismert
gázni angol, német, olasz és francia
nyelvvizsgák elnevezése a bizonyítványban
nyelvekbõl lehet; az angol nyelvvizsga
Alapfok (B1)
2001 óta, a német nyelvvizsga 2003
Alapfok (B1)
tavasza óta államilag akkreditált, így
Középfok
(B2)
érettségihez, felvételihez, diplomakiKözépfok (B2)
adáshoz és munkavállaláshoz egyaránt
felhasználható.
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által szervezett továbbképzéseken vesznek részt.

A

VIZSGA RÉSZEI

A nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részből
áll, C típusú (komplex) bizonyítványt ad.
A teljes vizsgát korlátlan alkalommal meg
lehet ismételni. A vizsgarendszer nem ad
ki részvizsga (A vagy B) bizonyítványt.
A vizsga sikeres letételéhez az írásbeli és
szóbeli részvizsgán egyaránt el kell érni
a 60%-os minimum teljesítményt! Részvizsgát kiegészíteni a következő naptári
év végéig lehet. Amennyiben a részvizsgán elért teljesítmény eléri a minimális
60%-ot, a két részvizsga eredményt
összesítik és kiadják a megfelelő szintű,
C típusú bizonyítványt.
A nyelvvizsgák szintbesorolása:
A TIT-TELC Nyelvvizsgaközpontnál és
a TELC vizsgahelyeknél jelenleg a következő szinten lehet államilag elismert
nyelvvizsgára jelentkezni:
A vizsga
nyelve

A vizsga neve a TELC
nyelvvizsgarendszerben

angol

Certificate in English

német

Zertifikat Deutsch

angol

Certificate in English Stage 3

német

Zertifikat Deutsch Plus

A valós igényekre alapozott
munkaerőpiaci
projektek
kidolgozása a fő cél – hangzott el a Székesfehérvári
Foglalkoztatási Projektek 1.
Információs Napján. A városban előkészítés alatt áll egy
Munkaerőpiaci
Partnerség,
amely vállalatok, képző intézmények, civil szervezetek
és az önkormányzat együttműködésével segíti a fehérvári munkavállalókat.
Az elmúlt években több fontos munkaerőpiaci projekt indult el a városban,
uniós támogatással. A foglalkoztatási
programokat kidolgozó intézmények között van többek között Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Önkormányzata, a
Fejér Megyei Önkormányzat, a Kodolányi

János Főiskola, a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Geoinformatikai Kara és a Vállalkozói Központ Közalapítvány. A projektek
fő célja közös: segíteni a városban lakók,
idősek és fiatalok elhelyezkedési esélyeit,
érvényesülését a munkaerőpiacon, széles
körű partnerség kiépítése és a munkaerő-piaci keresletet-kínálatot megjelenítő
internetes portál megvalósítása.
A projektgazdák közötti párbeszéd,
együttműködés megindítását célozta
a városi önkormányzat által szervezett
február 14-ei Információs Nap a Hiemer-házban. A résztvevők elemezték
a fehérvári foglalkoztatási helyzet főbb
problémáit: bár országos szinten egyedülállóan alacsony, stabilan 4% körüli
a munkanélküliségi ráta, sokat lehetne
javítani a munkavállalói mobilitáson és
képzési hajlandóságon. Mint a Kodolá-

nyi János Főiskola felméréséből kiderült:
munkaerőhiány van a városban műszaki
téren, nincs elég technikus, mérnök. Az
ingyenes átképzési programokra mégis
„lasszóval kell vadászni” a jelentkezőket.
Ebben segíthet például egy pályaválasztási tanácsadó szolgáltatás, mely a
munkaerőpiaci szereplők, vállalatok és
képző intézmények összefogásával működtethető.

Székesfehérvár

„MUNKAKAPCSOLAT” A FEHÉRVÁRI
MUNKAERŐPIACI SZEREPLŐK KÖZÖTT

A munkavállalók oldaláról elhangzott:
sokszor irreálisak a nagyvállalatok elvárásai a fiatal jelentkezőkkel szemben,
2-3 éves gyakorlatot követelnek meg a
pályakezdőktől. A fiatalok elhelyezkedési esélyein javíthatnak azok az idegen
nyelvű szaknyelvi képzési programok,
melyek a városi főiskolák összefogásával,
a Fejlesztési Pólus program keretében
hamarosan megvalósulnak.
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DL STAHL Kft. – TIZENÖT „ROZSDAMENTES” ÉV
Gyakran nem is sejtjük, hogy a város szélén, az ipartelepeken milyen
„kincseket” rejtenek – az átlagember számára kicsit távolinak tűnő – gyárak,
ipari épületek. A DL Sthal Kft. Tavaszmező utcai telephelye Tatabányán
szintén egy ilyen ipari területen található. A cégvezető irodájában ülve aztán
megtapasztalhattam micsoda élet folyik e falak között. Beszélgetésünk során
vendéglátóm öt-tíz percenként be-bemutat egy-egy kedves ismerősének,
helyi vállalkozóknak, munkatársaknak..., rájövök, elég lenne egy-két napot
itt töltenem, s máris kedves ismerősként üdvözölhetném a fél várost. De
nincs is ezen talán semmi csodálkoznivaló, hiszen a DL Sthal immáron
tizenöt éves, sőt ez a történet jóval korábban elkezdődött már...
– Mikor is indult az első vállalkozása?
– kezdem beszélgetésemet a
cég ügyvezetőjével, Domonkos
Lászlóval.
– 1983-ban alapítottam egy gépipari és
gépgyártó Vgm-et, ez még állami cég volt.
1986-ban otthagytam az állami szektort,
s 1987-ben a Delta Ipari Szövetkezettel
létrehoztuk a Delta-Kor Kft.-t. Ez később
aztán megszűnt. 1990-ben alapítottam
meg első önálló kft.-met. Drága tanulópénzt
fizettem, hogy megtanuljam a vállalkozás
csínját-bínját.
Nem akartam más szekerét tolni. Elég volt
abból, hogy rengeteget dolgozzak, és az
eredmény mások zsebébe vándorol. Az
állami szektorban gyártástechnológusként,
-fejlesztőként dolgoztam, növeltem a
minőséget, a hatékonyságot, s ennek
következtében az embereim is jóval magasabb
keresethez jutottak az átlagnál. Olyannyira,

hogy mindezért én 1000 Ft prémiumot
kaptam, míg a munkatársaim 3000-et.
Aztán később ugyanebbe a „csapdába”
kerültem a Deltánál is. A Delta-Korban
csupán társtulajdonos voltam, s hiába voltunk
a legprosperálóbb cég az összes kft.-je közül,
a bevételek nagyobb része a Delta Ipari
Szövetkezetnél kötött ki.
Végül hasonlóképpen jártam a szintén
társtulajdonosként létrehozott Inox Kft.vel is. Ezt egy Franciaországból hazajött
magyar társsal alapítottam, s itt ismertem
meg igazából, hogy mi is az a kft! 4040%-os tulajdonban állapodtunk meg,
20%-ot pedig a francia anyavállalat kapott.
Megegyeztünk, hogy kettős ügyvezetés lesz,
s vita esetén vagy az anyacég dönt, vagy
pénzfeldobással fogjuk eldönteni, kinek
az akarata érvényesüljön. Névérték alatt
vittem be a cégbe a nagyértékű gépeimet
– mondván –, hogy ő is nagyértékű gépeket
hozott a cégbe. Fél év alatt kiderült azonban,
hogy társamnak még további két érdekeltsége
van már Magyarországon, s mi csupán azért
kellünk, hogy áron alul – gyakorlatilag haszon
nélkül – termeljünk a másik két vállalkozás
számára. Egyszerűen elvesztettem minden
tulajdonomat. A bevitt eszközeim már a kft.

tulajdonát képezték, nem tehettem semmit.
Ekkor döntöttem el, hogy önállóan alapítok
egy céget, családi vállalkozásként.
– Miért pont DL-Stahl lett a
nevük?
– A németek a rozsdamentes acélt ’édelstal’nak ejtik, s a DL nem csak ebben szerepel,
hanem a nevem kezdőbetűi is ezek. Így lett
a DL-Stahl.
– Mindig ez volt a telephelyük?
– 1986-tól 2002-ig a város több pontján
béreltünk műhelyt, de előbb-utóbb mindig
költöznünk kellett amiatt, hogy a bérbeadók
már nem tudták, hogy milyen magas bérleti
díjakat kérjenek tőlünk. Először ’92-ben
betéti társaság formájában tevékenykedtünk,
tőkeerőssé ’96 után váltunk, amikor egy
Magyarországon működő kanadai cég
beszállítói lettünk.
– Hová jutnak el a termékeik?
Belföldre, vagy külföldre dolgoznak
inkább?
– A kanadai partnerünkön keresztül
az általunk gyártott termékek eljutnak
Koszovóba, a FÁK országaiba, Algériába,

Lengyelországba és 2005 óta Izlandra
is. A saját vonalunkon pedig Svájcba,
Németországba szállítunk, ez utóbbiban
is rendelkezünk telephellyel Wolfschlugenben, ahol szintén termelő munka folyik. De
természetesen Magyarországon is számos
helyen ott vannak az általunk gyártott
eszközök, felszerelések.
–
Azon
túlmenően,
hogy
rozsdamentes
acéltermékeket
készítenek,
pontosan
milyen
eszközökről is beszélünk?
– A kezdeti időkben vágóhidaknak,
baromfiüzemeknek dolgoztunk elsősorban, mi
csináltuk például a Környei Mezőgazdasági
Kombinát rekonstrukcióját. De dolgoztunk
Szarvason, Mezőkovácsházán, Győrben
és még sok-sok helyen. Aztán, amikor a
kis vágóhidak tönkrementek, a vendéglátás
területén kezdtünk tovább dolgozni.
Az alapanyaggyártástól a készételek
előállításához használt mindenféle eszközt,
felszerelést gyártunk. Az ország szinte
minden pontján ott vagyunk éttermekben,
iskolákban, különféle konyhákon. Mi
szállítottunk például a Westend City
Centernek, az Árkádnak Budapesten és
Győrben is, a Pólus Centernek, de a
tatabányai önkormányzat üzemeltetésében

lévő intézmények konyháit is mi újítottuk fel
a Kölyök Kft-vel közösen.
–
Említette,
hogy
családi
vállalkozásról van szó. Önön
kívül még kik tevékenykednek a
családból a cégben?
– A háttérben ott a lányom, Gerda, aki
a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján
végzett. Elsősorban
piackutatással
foglalkozik és menedzseli a céget.
Szerencsére jól beszél németül, és angolból
is most fog vizsgázni. A feleségem is a
cég munkáját segíti, ő mindannyiunk stabil
háttere cégen belül és kívül egyaránt, hiszen
a munka mellett családanyaként is helytáll.
Az öcsém is segíti a vállalkozásunkat, bár
ő Koszovóban dolgozik, mégis sokat tud
tenni az érdekünkben. E-mailben tartjuk
a kapcsolatot, s ő is gyakran intézi így a
cég ügyes-bajos dolgait, de ha kell, akár
személyesen is itt van, és tolmácsol, tárgyal
a partnereinkkel.
– A sikerekhez nem csak jó
vezetés, de jó csapat is szükséges?
Mennyire stabil a gárda?
– Demeter Attila villamosmérnökkel több
mint 20 éve dolgozunk együtt, Varga
Attila Awi-hegesztővel pedig már az állami
szektorban is együtt
tevékenykedtünk. Az
itt lévő kollégák zöme
úgymond alapító tag.
A Németországban
dolgozók a frissebbek,
de dolgoznak nálunk
Szabadkáról, s az
ország
különböző
részeiből is.
– Szabadidejében
mivel foglalkozik
szívesen?

– A hobbijaim között ott van a foci, a sakk,
no és szívesen ultizok. Éveken keresztül
vittem a kölyök-focit, és támogatója vagyok
a női NB I-es teremfocinak.
– Tizenöt év nem kevés, sőt a
kezdetektől több mint 20 évről is
beszélhetünk már. Visszatekintve
mi az, ami megfogalmazódik
Önben minderről?
– Most kellene kezdeni, ezzel az ésszel és
gazdasági háttérrel, de a legfontosabb talán
mégis az, amit egyszer a MÜTF-ös végzős
hallgatóknak is mondtam egy előadáson arról,
hogyan kell sikeres vállalkozóvá válni: Hiába
van pénzed, ha nincsen eszed, és hiába van
eszed, ha nincsen szerencséd. Mert ebből
bizony kell egy kevés a sikerhez.
Cseh Teréz

Tata

NÉVVÁLTOZÁS - A BEOSZ ELNÖKE
VOLT AZ ÖTLETGAZDA
des volt, aki már jó egy évvel korábban felvetette ennek igényét. Minden bizonnyal
kellő rálátása van az ezredesnek egyebek
mellett erre is, hiszen a BEOSz (Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetsége) elnökeként sűrűn találkozik napi operatív, és
hosszú távú stratégiai problémákkal is.
Sipos Géza ötlete nyitott fülekre talált a
klub vezetőinél – tudtuk meg Kiss Lajos
nyugállományú honvéd őrnagytó (képünkön), aki egyéb tevékenységei mellett, a
közel háromszáz tagot számláló klub junior
tagozatának vezetője.
Alapvetően már tavaly szerették volna
nevüket Honvéd Bajtársi Klub Tatá-ra válÚJ NÉV AZ ÖSSZETARTOZÁS
toztatni, azonban erre az aktusra csak idén
KIFEJEZÉSÉRE
A Tata Helyőrség Nyugállományúak Klubja kerülhetett sor. Kiss Lajos és tagtársai véleelnevezés megváltoztatásának ötletgazdája ménye szerint az új elnevezés sokkal jobban
Sipos Géza nyugállományú honvéd ezre- kifejezi a honvédséghez való tartozást.

Új idők, új szeleket fújnak…
Már jó ideje gondolkoztak
Tatán, a Helyőrségi Klub falai
között működő Nyugállományúak Klubjának prominensei, hogy talán nevet kellene
változtatni. Az elképzelések
szerint olyan jellemző elnevezést kell(ett) találni, amely
alapvetően mindenki számára
jelentőséggel bír, s egyúttal
kifejezi a patinás klub céljait,
tevékenységeinek széles körét.
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Mindenki számára egyértelműen kifejezi,
hogy kötődésük a Tatán működő 25.
Klapka György Könnyű Lövészdandárhoz,
az országos szervekhez, a BEOSz-hoz és
más társszervekhez is szoros, ám miután a
klub tagjai között vannak még olyan hadfiak
is, akik a Magyar Királyi Honvédségben,
vagy éppen a Magyar Néphadseregben
szolgáltak (így már három katonanemzedék
gyűjtőklubja a csoportosulás), szükségessé
vált, hogy az elnevezés hangsúlyozza az
összetartozást.

ALAPSZABÁLY-MÓDOSÍTÁSOK

Idén januárban a klub vezetőségi ülésén az
aktivisták úgy gondolták, hogy megérett a
helyzet a névváltoztatásra, így azt a közgyűlés elé terjesztették.
Kiss Lajos őrnagytól megtudtuk azt is,
hogy a jelentőségében igen
fontos névváltoztatással együtt
néhány alapszabályt is módosítani szeretnének, és az egész
procedúra költsége mindössze
párezer forint illetéket jelent.
Mire ezeket a sorokat olvassák,
az illetékes bíróságon vannak az
okmányok, s nem kizárt, hogy a
jövő hónapban már hivatalosan
is Honvéd Bajtársi Klub Tata
néven hívnunk az egyesülést,
amelyhez már minden természetes személy csatlakozhat,
amennyiben elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tartja az
alapszabályokat.
A klub vezetői és aktivistái
mindent elkövetnek annak érdekében, hogy jelenlegi és leendő
tagjaik is jól érezhessék magukat
a szervezetben, amely rendkívül
sokrétű és színes programjaival
igyekszik élhetőbbé tenni az
életet a nadrágszíj-húzogató,
megszorító
intézkedésektől
hemzsegő hétköznapokon is.
Berg Endre

A Crumerum Történelmi-Kulturális
Fesztivál a hosszú évek óta sikeres
Savaria Fesztivál és a Visegrádi Palotajátékok alapján valósult meg,
történelmi hátterét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a város
mai területén egykor a rómaiak híres
katonai tábora, Crumerum állt. A
fesztivál atyja Dr. Fekete György, a
Nyergesújfalui Polgári Kör elnöke, a
város alpolgármestere, és fia, Krisztián, akik a kezdetekről mesélnek, és
megosztják velünk a következő, III.
Crumerum Fesztivál programját.
– Arra gondoltunk fiammal, mindketten kedvelői és
most már művelői is lévén a történelmi hagyományőrzésnek, hogy a Limes mentén fekvő városunk Nyergesújfalu és környékének lakossága is megérdemel egy
olyan rendezvényt, amelyen igényes történelmi bemutatókon ismerheti meg népünk egy-egy korszakát, és
ápolva kulturális örökségünket, népzenei és néptánc
programokat is élvezhet.
– 2005. tavaszán elsőként a Savaria Fesztiválról
ismert Legio Brigetiót kértük fel a fellépésre, akik
a meghívást örömmel fogadták, és egyben Krisztián
fiam is beállhatott a római kor hadseregét bemutató
csapatba. Az ő segítségükkel vettük fel a kapcsolatot
a S.A.G.A. Európai Harcművészetek Iskolájával,
akik a támadó „barbár” törzseket alakították.
– A fennsíkon felállított korhű sátorokban és a tá-

borban a látogatók közvetlen közelről ismerkedhettek
meg a saját készítésű ruhákkal, fegyverekkel, a római
tábor asszonyai pedig római kori ételkóstolóval lepték
meg a vendégeket. A gyermekek saját kezűleg készíthettek apró kövekből díszeket.
Felkérésünkre a helyi történelmi hagyományőrzők
– a (H)ős Magyarok Alapítvány – a honfoglaláskori magyarok életének bemutatására vállalkoztak.
Saját készítésű jurtában mutatták be a magyarok
ruházatát, fegyverzetét, lehetővé téve a magyar íjak
kipróbálását is.
A két csapat rövid bemutatkozás után „élesben” vívta meg harcát Crumerumért, amelyben ez alkalommal
a hősiesen helytálló római légió sajnos alulmaradt.
Délután a helyi, országszerte ismert és elismert Pinocchio Bábcsoport színvonalas előadásán a gyermekek
mellett a felnőttek is jól szórakoztak.
A népzenei blokkot a párkányi Varjos zenekar fergeteges előadása és táncháza nyitotta meg, majd a Bivaly zenekar tradicionális népzenéjére táncolhattunk.
Az ifjúság több csapatban és egyéni versenyben
mérte össze tudását íjászatban és pílumhajításban.
De a legnagyobb sikert talán a Crumerum szépe
választás aratta.
Az egész napos program alatt a kézművesek utcáján
népművészek, kézművesek kínálták portékáikat. A
Gerecseháti Hegyközség tagjai pedig boraikból
kínáltak kóstolót a vendégeknek.
Az est fénypontja a 30. éves jubileumát ünneplő
helyi Crumerum zenekar utcabálja jelentette.
A fesztivál sikere bizonyította, hogy a rendezvény jó

ötletnek bizonyult, és 2006-ban már több fellépőt
hívtunk meg rendezvényünkre. Ebben az évben a
légió már sikerrel vette fel a harcot a harcias barbár
törzsekkel, s büntetésképpen vezérüket keresztre is
feszítették.
Nagy sikert aratott a Collegium Gladiatorium
gladiátortornája, a Jászkun Magyar Királyi Honvéd
Hadi Kultúra Egyesület Alapítvány I. világháborús
bemutatója.
A modern kori harcművészetet a sportág kiemelkedő
reprezentánsai, a Zoltek SE íjászai és kick-boxosai
mutatták be, míg az ősi magyar harcmodort A
(H)ős-Magyarok Alapítvány előadásában ismerhettük meg.
Délidőben a T.M Stúdió színielőadása: A megbékélt
ellenségek pajzán komédiája vídította fel az amúgy is
jó hangulatban lévő nézősereget.
Ebben az évben mutatkozott be az NNB zenekar,
helybeli zenészekből verbuválódott csapata, majd a
Folkerror zenekar táncháza és a Particsókák együttes
utcabálján ropták a talpalávalót.
A délelőtt folyamán megrendezett meghívásos labdarúgókupa átadására a délután folyamán került sor.
A látogatók lelkesedése és kedvező visszhangok arra
buzdítottak, hogy kezdeti álmunkat – másfél napos
fesztivál városunkban – 2007-ben valósítsuk meg.
Az idén nyárra kitűzött célt elérjük, június 8-án és 9én, az eddigi sikerprogramok újabbakkal bővülhetnek
és két álló napon át hozzuk el a régmúltat a nyergesi
Sánc-hegyre.
Dr. Fekete György és Fekete Krisztián

Nyergesújfalu

IDÉN NYÁRON IS SEREGEK
CSATÁZNAK NYERGESÚJFALUN

III. CRUMERUM TÖRTÉNELMI – KULTURÁLIS FESZTIVÁL
Nyergesújfalu, 2006. június 8-9. – Nyergesújfalu, Sánchegy - Liget tér
2007. június 8. péntek
14.00 – 15.00 Pinocchió bábcsoport eloadása
15.15 – 16.15 T.M Stúdió színieloadása: A megbékélt ellenségek
16.30 – 17.00 énekkar/zenekar
17.15 – 18.00 Varjos Zenekar – tradicionális népzene
18.15 – 19.00 énekkar/zenekar
19.15 – 20.30 Folkerror Zenekar – tradicionális népzene és táncház
21.00 – 23.00 Beatles koncert

12.30 – 13.00 EBÉDSZÜNET
13.00 – 13.50 Szent György Lovagrend középkori lovagi torna
14.00 – 14.45 Kassai Lajos lovasíjász
15.00 – 16.00 Barbárok támadása a Legio ellen
16.15 – 17.00 (H)os-Magyarok bemutatkozása: osi magyar harcmuvészet
17.15 – 19.00
20.00 – 23.00 Crumerum Zenekar utcabálja

2007. június 9. szombat
10.00 – 10.15 Megnyitó
10.15 – 10.30 Hagyományorzo csapatok felvonulása
10.45 – 11.30 Collégium Gladiatorium: gladiátor küzdelmek
11.45 – 12.30 Jászkun Magyar Királyi Honvéd
Hadi Kultúra Egyesület Alapítvány II. világháborús bemutatója

Folyamatos programok:
Az ókori élet bemutatója a két táborban, (H)os-Magyarok bemutató
sátra, Kézmuvesek utcája, Játszóházak, Íjászat
A program változtatás jogát fenntartjuk!
További információk: www.crumerum.extra.hu
Regio Regia 2007. február
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Ajka

ÚTRAVALÓ PROGRAM –
ORSZÁGOS SZINTEN EGYEDÜLÁLLÓ

Első házasságot kötő párok támogatása
Januári számunkban megismerhették Ajka programját, amely a
támogatásban részesülő párok száma
tényleges kifizetés összege
lakosok életkörülményeinek ja56
560.000,- Ft
2004
vítását, és a város vonzóbb élet60
1.180.000,- Ft
2005
hellyé alakítását tűzte ki célul. A
95
2.760.000,- Ft
2006. 11. 15-ig
már bemutatott munkahelyte2006-ban az első házasságot kötők közül 26 pár esetében az egyikük lakóhelye nem Ajka volt.
remtés és beruházás-ösztönzés
után következzék a szociális tá- családokra hárul, de ezzel is bizonyítani szeret- 50.000,- Ft-tal kívánja támogatni a házasságmogatások első része és tanulók nénk, hogy a gyermekvállalást nagyon fontos és kötést, a program 2007. évi várható költségkiáltal igénybe vehető ösztöndíjak. támogatandó ügynek tartjuk a nemzet és a város adása kb. 5 000 000,- Ft.
további sorsa érdekében, ezért javasoljuk, hogy Egészségmegőrző program
2007. január 1. napjától a támogatás összegét Magyarországi statisztikák szerint a lakosság
2. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
50 000 Ft-ra emelkedjen. A program 2007. egészségi állapota világviszonylatban is kedELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK
évi várható kiadása kb. 12 000 000,- Ft.
vezőtlen képet mutat. Ezen a helyzeten akkor
Az „ÚTRAVALÓ” program egy részének
Folytatjuk az újszülöttek tiszteletére történő lehet változtatni, ha a megelőzés, a betegség
végrehajtásában (újszülött gyermekek, első
faültetéseket. Ennek keretében, a lakóhelyükhöz időben történő felismerése az egészségpolitika
házasságot kötők támogatása, egészségmegőrző
közel minden újszülöttnek 1 fát ültetünk, melyet szerves részévé válik. A város vezetésének nem
program) az „Ajka Városért” Alapítvány kuratáblával jelölünk meg, amelyen feltüntetjük a közömbös, hogy a város lakói a különböző szűtóriuma működik közre.
gyermek és a szülei legfontosabb adatait. Az rővizsgálatokon mekkora számban vesznek részt.
A támogatás mértéke újszülött gyermekek, első
ünnepség keretében a polgármester Ajka város Ezt a formát ösztönözni szeretnénk, hiszen ezálházasságot kötők támogatása gyermekenként, ilpolgárává fogadja őket, majd utána egy CD tal lehetőség nyílik a megbetegedések korai felletve esküvőnként 2006-ban 30 000 Ft volt,
lemezt kapnak ajándékba, amelyen a faültetési ismerésére, és az időben elkezdett gyógykezelés
támogatásban részesítendők köre pedig kibővült
ünnepség került rögzítésre.
következményeképpen a krónikus esetek kialakuazokra az Ajkán vagy városunkon kívül első
Első házasságot kötők támogatása
lása is csökken. 2006. január 1-jétől a szűrési
házasságot kötő fiatal párokra is, akiknek egyik
Elmondhatjuk, hogy a 2006-os év a házasság- programban résztvevők az ÚTRAVALÓ-ban
tagja 35 év alatti, és legalább egyikük ajkai lakókötések éve volt, hiszen az adatok azt bizonyít- már eddig is meghatározott támogatáson túl,
hellyel rendelkezik, illetve akiknek egyik tagja 35
ják, hogy a 2005. egész évihez képest közel amennyiben a szűréssel összefüggő, a gyógyuév alatti, és legkésőbb, a házasságkötést követő
az 1/3-val növekedett a házasságkötések száma. láshoz szükséges műtéteket elvégeztetik, további
egy éven belül Ajkára költöznek.
Reméljük, hogy ez a növekedés az elkövetkező 10 000 Ft támogatásban részesülnek.
Az egészségmegőrző program is kiterjesztésre
került a város felnőtt lakosságára korhatár nélkül
Egészségmegőrző program
és a program 2006 évtől tartalmaz szemészeti,
támogatott háztartások támogatott egyének
tényleges kifizetés
összege
mozgásszervi, valamint fogászati szűréseket is.
550
2.893.000,Ft
2004
Újszülött gyermekek támogatása
349
508
1.926.000,Ft
2005
– A demográfiai statisztikák azt bizonyítják,
hogy az országban, a születések száma csökkent,
237
310
1.325.000,- Ft
2006. 11. 15-ig
mely a 2004. év végéig városunkban is meg2006-ban a program keretén belül 46 fő vett részt véradáson, és 2 fő a szűrővizsgálaton diagnosztizált
betegséggel kapcsolatosan műtéten esett át.
figyelhető volt. 2005. évben örömteli növekedést figyelhettünk meg. Az Ajkán született
gyermekeknek 2006. január 1-jétől 30 000 években kihatással lesz a gyerekszületési szám Még mindig igen nagy az érdeklődés az egészségügyi szűrővizsgálatok iránt, nagy sikernek
Ft támogatás jár. Tudjuk, hogy ez csak szerény emelkedésére is.
Figyelembe
véve
a
2006-os
adatokat
az
örvend a véradás programba való bevétele,
mértékű hozzájárulás, a terhek jelentős része a
önkormányzat 2007 év január 1. napjától melyet mi sem bizonyít jobban az azon részt
vevők nagy száma.
Újszülött gyermekek támogatása
Figyelembe véve a tavalyi adatokat, valamint
újszülöttek tényleges kifizetés összege
támogatott családok
azt, hogy az Önkormányzat bővíti a szűrési
198
1.980.000,- Ft
2004
fajták körét, a program 2007. évi várható
247
254
4.830.000,Ft
2005
költségkiadása kb. 2 500 000,- Ft.
197
201
5.910.000,- Ft
2006. 11. 15-ig
2007-től kezdődően, új elemmel bővítjük az
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Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. augusztusában létrehozta a főiskolai
és egyetemi hallgatók ösztöndíját, melyben 5
fő tanulmányait az elért eredmények függvényében támogatja. 2005. novemberében a
havi támogatás felső határa 15 000 Ft-ra,
közepes eredmény esetén pedig 8 000 Ft-ra

Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság arra a
legalkalmasabbnak tart. (Létszámuk maximum 2
fő lehet egy évben) Az ösztöndíjat a bizottság
javaslatára a polgármester ítélné oda.
Művészeti ösztöndíj
Hasonlóan a sportösztöndíjhoz, 2007. márciusától kezdve a legtehetségesebb, az adott évben a legnagyobb teljesítményt felmutató zene-,
Játékvezetők, igazolt versenyzők támogatása
képző-, ipar-, vagy táncművész-fiatalokat mindig
játékvezető
igazolt versenyző
tényleges kifizetés összege
12 hónapig tartó, havi 30.000,- Ft támoga2006
3
65
408.000,- Ft
tásban kívánjuk részesíteni. (Létszámuk maximum
2 fő lehet egy évben) A művészeti ösztöndíjat
és októberben került leadásra. A kérelmek nagy emelkedett. A felemelt összeg minőségi tanulás- az Oktatási és Művelődési Bizottság javaslatára
száma igazolja a program sikerét.
ra ösztönzi a támogatottakat, azzal a kikötéssel, a város Polgármester ítélné oda.
Figyelembe véve az ez évi adatokat és az év hogy a pályázatot elnyert hallgatók tanulmányaik Új és meglévő sportolási lehetőségek
hátralévő részében várható kérelmezőket, a befejezése után Ajkán, illetve a kistérségben Szeretnénk, ha az Ajkán élő fiatalok jól éreznék
program 2007. évi várható költségkiadása kb. vállaljanak munkát.
magukat itt. Az anyagi támogatáson túl szükség
500 000,- Ft.
van olyan létesítmények kialakítására, ahol a fiaTanulmányi ösztöndíj felsőfokú szakképzésben talok számára biztosított a kultúrált körülmények
résztvevőknek
közötti élet lehetősége. A tervezésbe minden3. A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ
Az
ösztöndíj
összege
tanulmányi
eredménytől
képpen bevonjuk a helyi fiatalokat, ifjúsági szerS MAJDAN PÁLYAKEZDŐ AJKAI
függően 5 000-7 000 Ft/hó lehet.
vezeteket, nyitottak vagyunk elképzeléseikre.
FIATALOK TÁMOGATÁSA
Eddigi tapasztalataink szerint kevés a résztvevő A 2006. év elején jelentkezett igényeiknek
A diploma megszerzése a fiatalok hatalmas és a jelentkezők többségében nem felelnek meg
megfelelően 2007-ben hozzákezdtünk egy
szellemi ráfordításán túl, jelentős terheket is jel- a feltételeknek. A 2004/05-ös tanévben 1
extrém sportok gyakorlására alkalmas pálya/park
ent a tanulónak és a családoknak. Ezen anyagi fő részesült, a 2006/07-es tanévben szintén
kialakításához. Egy kéthektáros önkormányzati
terheket a rendelkezésünkre álló eszközökkel 1 fő részesül az ösztöndíjban. 2007. évben
földterületen sportolásra és szórakozásra alszeretnénk csökkenteni, ennek érdekében ösz- költségvetési vonzata 25 000 Ft.
kalmas intézmény kialakítását tervezzük, amely az
töndíjat alapítottunk, melynek célja, hogy a Sportösztöndíj
említett extrém-, vagy skate-parkon kívül egyéb
város szakember utánpótlását biztosítsuk és az A város különös figyelmet kíván a jövőben fortestedzési al-kalmakat is kínálni fog. (Kosárpálya,
egyetemi, főiskolai hallgatókat segítsük a tan- dítani mindazokra, akik többletteljesítményükkel
kispályás focizás, falmászás stb.)
ulmányaik ideje alatt.
kitüntető módon öregbítik Ajka jó hírét, különös Sokkal nagyobb szerepet szánunk a civil
szervezeteknek a
Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
tevékenységi kö(kitűnő, jeles - 15 000 Ft/hó, jó - 11 000 Ft/hó, közepes - 8 000 Ft/hó)
Ösztöndíj
rükbe tartozó váAz ösztöndíjat az Oktatási Minisztérium hívta
ösztöndíjban részesülők
rosi szintű amatőr
életre, melynek lényege a szociálisan hátrányos
sportversenyek
2004. évi forduló
5
hallgatók, tanulók támogatása.
szervezésében
2005. évi forduló
5
2007. évben terveink szerint a lehetséges
és
megrend2006. évi forduló
10
támogatottak számát 60 főre emeljük, akik a
ezésében. Az
szociális rászorultság függvényében 1000ehhez szükséges
4500 Ft/hó támogatásban részesülhetnek, tekintettel a sport területén. Anyagi hozzájárupályázatokhoz
az
anyagi
támogatást
biztosítani
melyet a megyei önkormányzat és az Oktatási lással, úgynevezett sportösztöndíjjal is el kívánjuk
kívánjuk.
Célszerűnek
tartjuk
a
sportmozgalom
Minisztérium 10 000 Ft/hóra egészíthet ki. ismerni ezt a többletteljesítményt. Így 2007.
elindítását, amit az abban résztvevők jutalmaEnnek költségvetési vonzata 2007. évben márciusától kezdve mindig 12 hónapig tartó,
havonta 30 000,- Ft támogatást kívánunk adni zásával (belépők, bérletek, tárgyjutalmak stb.)
előreláthatólag 1.2 millió forint.
azoknak az ifjú sportolóknak, akiket az Ifjúsági- tartunk ösztönözhetőnek.
Felsőoktatási ösztöndíjpályázat
Márciusi számban: lakáshoz jutás, építkezést
segítő táBursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
mogatások,
elkülönített összeg
pályáztak
az ösztöndíjban részesültek
életminőség
2004 évi forduló
550 000,- Ft
83
45
javítás
2005 évi forduló

800 000,- Ft

68

49

2006 évi forduló

1 000 000,- Ft

68

48
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egészségügyi szűrésekre való ösztönzési rendszerünket. Szeretnénk beemelni a mammográfiai
szűrővizsgálatot, melynek lebonyolítása jelenleg
egyeztetés alatt van.
Játékvezetők, igazolt versenyzők támogatása
A program maga 2006 második felében indult
be igazán, a kérelmek nagy része szeptemberben
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Sokat beszélünk, tervezünk,
gondolkodunk azon, hogy
az elkövetkező hét évben
– az uniós forrásokat is
figyelembe véve – milyen,
és mennyi pénzösszeg jut
hazánknak, azon belül is
szűkebb pátriánknak, a
Közép-dunántúli Régiónak.
Az elmúlt napokban – amolyan roadshow jelleggel – a Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, Pál Béla, valamint
a KDRFÜ igazgatója Heinrich Péter
és kollégáik valamennyi megyében,
városban, kistérségben megjelentek,
bemutatva az előzetes projekt-tervek
alapján összeállított akciótervet, amely
az elkövetkező két évre szól.
A rendezvények célja a leendő pályázati kiírások alapját képező társadalmi
egyeztetés, amelynek során az akcióterv egyes prioritásainak bemutatásán
túl lehetőséget biztosítottak a felmerült
problémák, kérdések megvitatására is.

Ezeken a fórumokon a KDRFÜ munkatársai bemutatták a 2007-2008-ig
tartó projekteket, a tervezett pályázati
lehetőségeket, ezek összegeit, feltételeit.
Elkövetkező oldalainkon ez a véle-
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ményezhető, tehát nyers változat
olvasható. A dokumentum egyébként
megtalálható a www.kdrfu.hu weblapon is.
Nem biztos, hogy jók a gondolatok
– bár öt-hat éve dolgozik az Ügynökség a projektek összegyűjtésén –,
ön is hozzáteheti a saját elképzelését,
ha március 5-ig megteszi ezt a fent
említett honlap formanyomtatványán,
avagy az anna.busics@kdrfu.hu e-mail
címen.
A beérkezett vélemények, javaslatok
tükrében természetesen az akcióterv
módosulhat, így érdemes véleményét
jelezni, elküldeni a fenti címekre!
Szerkesztőségünk képviselői több
összejövetelen is részt vettek, ahol a
jelenlévő polgármesterek, szakemberek, a civil szervezetek képviselői sok
ötlettel, elképzeléssel járultak hozzá
közös jövők kibontakozásához.
Olvassa ön is ezt a húszon-egypár oldalt, és március 5-ig tegyen javaslatot,
ha valamit másképp lát, vagy másként
gondol!
Önnek is jó tallózást – a későbbiekben jó pályázást – kíván lapunk
szerkesztősége.
Regio Regia 2007. február
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I. PRIORITÁS REGIONÁLIS
GAZDASÁGFEJLESZTÉS
1.1. A régió gazdasági vonzerejének növelése
1.1.1. REGIONÁLISAN KIEGYENSÚLYOZOTT, VONZÓ
TELEPHELYI, IPARTERÜLETI
INFRASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁSA

Indítás tervezett időpontja: 2007. II. negyedév
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós
Támogatható tevékenységek:
A) komponens: Ipari parkok fejlesztése
– Ipari parkok telekhatárán belüli infrastruktúra (pl. gáz, víz,
szennyvízhálózat, út, elektromos szolgáltatás, energiahálózat,
távközlési és kommunikációs hálózat) kiépítése, fejlesztése (pl.
energiahatékonyság növelése, megújuló energiák hasznosítása),
bővítése,
– A meglévő alap ipari parki szolgáltatások továbbfejlesztése,
kiegészítő és magasabb szintű szolgáltatásokkal való bővítése (pl.
innovációs és technológiai, logisztikai, kommunikációs, informatikai, képzés, távoktatás, befektetés-ösztönzési szolgáltatások).
– Telephelyfejlesztés (ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése).
– A szolgáltatások nyújtásához szükséges műszaki eszközök
beszerzése, beleértve a szükséges laboratóriumi és kísérleti üzem
berendezéseit is.
– Előzetes tanulmányok ( pl. megvalósíthatósági tanulmány) – minősített címek elnyerése érdekében.
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B) komponens: Barnamezős területek fejlesztése
– Kihasználatlan vagy alacsony kihasználtságú gazdasági potenciállal rendelkező, leromlott barnamezős területek (ipari, mezőgazdasági, honvédségi) integrált fejlesztése.
– Környezeti kármentesítés önkormányzati tulajdonú barnamezős
területeken.
– Komplex terület előkészítési munkák (bontás, tereprendezés).
– Infrastruktúra-építési (gáz, víz, csatorna, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat)
munkák.
– Jelen beruházást követő szakaszban az akcióterület hasznosítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítése.
Kedvezményezettek:
Gazdasági társaságok, ipari parkok működtetői, önkormányzatok,
ipari parkokban innovációs és általános szolgáltatásokat nyújtó
szervezetek, barnamezős területek kezelői (tulajdonosai), illetve
ezek konzorciumai.
Támogatásintenzitás (%)
Gazdasági társaságoknál 40%, egyéb szervezetek esetén: 90%
Min-max támogatás (Ft)
– Ipari parkok esetén: minimum 50 mFt, maximum 300 mFt
– Barnamezős területek esetén: minimum 50 mFt, maximum 500
mFt

1.1.3. A REGIONÁLIS ÉS HELYI BEFEKTETÉSEK

SZOLGÁLTATÓI HÁTTÉR FEJLESZTÉSE

VONZÁSÁT SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Indítás tervezett időpontja: 2007. II. negyedév
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós
Támogatható tevékenységek:
A) komponens: Vállalkozói inkubátorok
Vállalkozói inkubátorházak létesítése (meglévő létesítmények
átalakítása, új épületek építése, alapinfrastruktúra kialakítása) elsősorban kistérségi központokban és ipari parkokban, és meglévők
továbbfejlesztése a kiegészítő (pl. irodai szolgáltatások, eszközök
használata) és emelt szintű szolgáltatások (pl. tanácsadás, innováció, pályázatfigyelés és készítés, stb.) bővítésével.
B) komponens: Technológiai inkubátorházak
– Technológiai inkubátor létesítése (meglévő létesítmények átalakítása, új épületek építése, alapinfrastruktúra kialakítása).
– Technológiai inkubátorház szolgáltatásainak megvalósításához
szükséges berendezési tárgyak, technikai -, laboratóriumi eszközök, műszerek, gépek, berendezések beszerzése, informatikai
hálózat kiépítése.
– Technológiai inkubátor szolgáltatási körének bővítése.
Kedvezményezettek:
Gazdasági társaságok, inkubátorházak működtetői, önkormányzatok, az inkubátorházakban szolgáltató szervezetek és önkormányzatok.
Támogatásintenzitás (%)
Gazdasági társaságoknál 40%, egyéb szervezetek esetén: 85%
Min-max támogatás (Ft)
– Vállalkozói inkubátorok esetén: minimum 25 mFt, maximum
100 mFt
– Technológiai inkubátorok esetén: minimum 50 mFt, maximum
500 mFt

HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE

Indítás tervezett időpontja: 2007. II. negyedév
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós
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1.1.2. A VÁLLALKOZÁSOKAT TÁMOGATÓ

Támogatható tevékenységek:
– A régióba települt vállalkozások profitjának reinvesztíciójához
és új befektetők vonzásához kapcsolódó regionális alhálózatok
kialakítása települési vagy térségi befektetés-ösztönzési iroda
létesítésével (meglévő létesítmények átalakítása, felújítása, alapinfrastruktúra kialakítása).
– A befektetések vonzásához szükséges települési vagy térségi
szintű elképzelések dokumentációi (helyzetelemzés, munkaerő felmérés, befektetés-ösztönzési, stb.).
– Települési-térségi befektetési szakember alkalmazása, 1 fő.
– Aktív befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketing tevékenység, a regionális telephelykínálat kommunikációjának egységes
megszervezése, pro-aktív befektetés-ösztönzési szolgáltatások
nyújtása további külföldi és hazai befektetések vonzása érdekében
(pl. innovatív kis- és közepes vállalkozások betelepülését segítő
rendezvények, üzletember találkozók lebonyolítása, lehetséges
befektetők és helyi önkormányzatok, valamint külföldi tulajdonú
nagyvállalatok és beszállító vállalkozások közötti ún. „match-making” tevékenység, promóciós tanácsadások, tájékoztató anyagok
elkészítése stb.).
Kedvezményezettek:
Kistérségi és önkormányzati társulások, kistérségi, mikrotérségi
központi szerepkörrel rendelkező önkormányzatok, non-profit
szervezetek
Támogatásintenzitás (%)
Gazdasági társaságoknál 40%, egyéb szervezetek esetén: 85%
Min-max támogatás (Ft)
Minimum 5 mFt, maximum 20 mFt.
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1.2. Gazdasági hálózatok és
együttműködések támogatása
1.2.1. „KÖZÉP-DUNÁNTÚLI GAZDASÁGI
KEZDEMÉNYEZÉS” – KLASZTER HÁLÓZAT
Indítás tervezett időpontja: 2007. II. negyedév
Projektkiválasztás módja: központi projekt

Támogatható tevékenységek:
Szervezetfejlesztés, intézményfejlesztés, közös beruházások támogatása a versenyképesség erősítése érdekében
Kedvezményezettek:
„Közép-Dunántúli Gazdasági Kezdeményezés” és alklaszterei
Támogatásintenzitás (%)
– Mikro- és kisvállalkozásoknál: 60%
– Középvállalkozásoknál: 50%
– Egyéb gazdasági társaságoknál: 40%.
– Egyéb szervezetek esetén: 85%.

1.2.2. VÁLLALKOZÓI ALAPÚ STRATÉGIAI

és/vagy továbbfejlesztése a tagok felé az információ-szolgáltatás
feltételeinek javítása.
– A klaszter szolgáltatások kialakításához és továbbfejlesztéséhez
szükséges tárgyi eszközök beszerzésének támogatása.
– A gazdasági szférán belüli, valamint a vállalkozások és a nonprofit szféra közötti technológiai transzfer szolgáltatások nyújtása a
klaszterekhez kapcsolódva.
– Partnerkapcsolatok kiépítése hasonló ágazatban működő külföldi
klaszter szervezetekkel.
– A klaszterekhez kapcsolódó kulcságazatokban működő vállalkozások közös eszközbeszerzések támogatása a vállalati együttműködések elősegítése érdekében.
Kedvezményezettek:
– Új klaszterek esetén:
A Közép-Dunántúli Régióban bejegyzett gazdasági társaságok,
szövetkezetek, non-profit szervezetek.
- Már működő klaszterek esetén:
• Már működő klaszter-kezdeményezések,
• már működő klaszter kezdeményezésekhez csatlakozott válalkozások és szervezetek ,
• már működő klaszter kezdeményezések által képviselt kulcságazatokban működő vállalkozások és szervezetek,
• klaszterek mentén működő non-profit szervezetek,
• fenti szervezetek konzorciumai.

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, HÁLÓZATOK, KLASZTEREK
LÉTREJÖTTÉNEK ÉS FEJLŐDÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSE

Indítás tervezett időpontja: 2007. II. negyedév
Projektkiválasztás módja: központi projekt
Támogatható tevékenységek:
– Új klaszterek létrehozása, a sikeres működés beindításához
szükséges feltételek megteremtése (pl. klaszter menedzsment
megalakítása).
– Klaszter menedzser alkalmazása a klaszter szolgáltatásokhoz
kapcsolódó projektek megvalósítása során.
– A klaszterhez kapcsolódó vállalkozások versenyképességét javítani képes új szolgáltatások feltárására és megalapozására irányuló
felmérések támogatása.
– A klaszterek tevékenységéhez szorosan kapcsolódó szakértői,
kompetencia, termelési, innovációs, beszállítói, logisztikai adatbázisok létrehozása és azok alapján széleskörű információszolgáltatás
a klaszter tagjai számára, valamint a külső érdeklődők számára.
– Beszállítói, alvállalkozói, technológiai és értékesítési lehetőségeinek felmérése, kutatása atagok részére (piackutatás).
– Benchmarking Klubok kialakítása és működtetése a klaszterek
mentén.
– A klaszter közös arculatának kialakítása, továbbfejlesztése, illetve a piacon való megjelenése (közös rendezvények, események,
kiadványok, szakmai vásárokon, kiállításokon való részvétel, üzletember találkozók szervezése).
– Az egyes klaszterek közös informatikai platformjának kialakítása,
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Támogatásintenzitás (%)
– Mikro- és kisvállalkozásoknál: 60%
– Középvállalkozásoknál: 50%
– Egyéb gazdasági társaságoknál: 40%.
– Egyéb szervezetek esetén: 85%.
Min-max támogatás (%):
Minimum 30 mFt, maximum 250 mFt.

1.3.1. A RÉGIÓ INNOVÁCIÓS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEI
SZERVEZET- ÉS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
Indítás tervezett időpontja: 2007. III. negyedév
Projektkiválasztás módja: központi projekt

Támogatható tevékenységek:
A) komponens: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezetfejlesztése
• Szervezeti struktúra felmérése
• Szervezetfejlesztési tervek kidolgozása
• Intézményfejlesztés
• Speciális képzések, tanfolyamok szervezése
• Szolgáltatások nyújtásához elengedhetetlen infrastrukturális
fejlesztések (pl.: önálló irodahelyiség kialakítása)
B) komponens: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség innovációs menedzsment szolgáltatásainak fejlesztése
• Az innováció térbeli terjedését katalizáló tevékenység, pl.
komplex programok – nemzetközi jelentőséggel bíró és regionális
szintű konferenciák, kiállítások, előadássorozatok, stb. – rendezése; szervezése.
• Speciális, innováció-orientált tanácsadó hálózat kialakítása a
régió kis- és középvállalkozásai számára innovációs, technológiai,
iparjogvédelmi, üzleti és logisztikai kérdésekben.
• Technológia-transzfer támogatása technológiai transzfer irodák,
technológiai pontok (olyan speciális hozzáférési lehetőség, amely
egy helyen, egy időben, rugalmasan kielégíti a vállalkozások korszerű technikai, technológiai, felszerelési, berendezési igényeit,
illetőleg ellátja a technológia transzferhez szükséges közvetítői
funkciókat) létesítésével.

• Kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz köthető regionális
tervezési dokumentumok létrehozása; projektcsatorna-fejlesztés.
• A régió innovációs tevékenységét jobbítani képes, integrált
rendszerek/szolgáltatások (informatikai szolgáltatások, információs
rendszerek, adatbázisok) kialakítása és fejlesztése.
• Partnerközvetítő szolgáltatások.
• A fenti szolgáltatási területeken speciális képzések szervezése
mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

Regio Regia

1.3. A gazdaság innovációs miliőjének javítása

Kedvezményezettek:
Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség és hálózata
Támogatásintenzitás (%): 85%

1.3.2. INNOVÁCIÓS MENEDZSMENT
SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

Indítás tervezett időpontja: 2007. III. negyedév
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós
Támogatható tevékenységek:
– Az innováció térbeli terjedését katalizáló tevékenység, pl.
komplex programok – nemzetközi jelentőséggel bíró és regionális
szintű konferenciák, kiállítások, előadássorozatok, stb. – rendezése; szervezése.
– Speciális, innováció-orientált tanácsadó hálózat kialakítása a
régió kis- és középvállalkozásai számára innovációs, technológiai,
iparjogvédelmi, üzleti és logisztikai kérdésekben.
– Technológia-transzfer támogatása technológiai transzfer irodák,
technológiai pontok (olyan speciális hozzáférési lehetőség, amely
egy helyen, egy időben, rugalmasan kielégíti a vállalkozások korszerű technikai, technológiai, felszerelési, berendezési igényeit,
illetőleg ellátja a technológia transzferhez szükséges közvetítői
funkciókat) létesítésével.
– Kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz köthető regionális tervezési dokumentumok létrehozása; projektcsatorna-fejlesztés.
– A régió innovációs tevékenységét jobbítani képes, integrált
rendszerek/szolgáltatások (informatikai szolgáltatások, információs
rendszerek, adatbázisok) kialakítása és fejlesztése.
– Partnerközvetítő szolgáltatások.
– A fenti szolgáltatási területeken speciális képzések szervezése
mikro-, kis- és középvállalkozások számára.
Kedvezményezettek:
Közhasznú társaságok, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmények, költségvetési vagy jogi személyiséggel rendelkező non-profit
kutatóhelyek, alapítványok, kamarai- és más érdekképviseleti
szervezetek, vagy ezek konzorciumai.
Támogatásintenzitás (%): 85%
Min-max támogatás(%):
Minimum 10 mFt, maximum 100 mFt.
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1.4. Vállalkozói tanácsadás támogatása
versenyképes termékek fejlesztése érdekében
1.4.1. ALAP- ÉS EMELT SZINTŰ VÁLLALKOZÓI
TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA

Indítás tervezett időpontja: 2007. III. negyedév
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós
Támogatható tevékenységek:
– Az innovációs ötlet megvalósulásához szükséges szellemi termék
beszerzése,
– K+F szolgáltatás igényvétele,
– inkubációs szolgáltatás igénybevétele (csak induló vállalkozás
részére vagy új üzletág beindítása esetében támogatható!)
– a prototípus elkészítéséhez, vizsgálatához, minősítéséhez szükséges technológiai háttérszolgáltatás igénybevétele,
– projektmenedzselési szolgáltatás igénybevétele,
– innovációs marketing szolgáltatás igénybevétele,
– az innovációs projekt továbbfejlesztését elősegítő megvalósíthatósági tanulmány elkészítése,
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– üzleti terv, beruházást megalapozó megvalósíthatósági tanulmányok,
– piackutatás, piacfelmérő tanulmánykészítése
– marketing tanulmány elkészítése,
– technológiai tanácsadás igénybevétele,
– ipari- és szerzői jogvédelmi tanácsadás igénybevétele,
– vállalkozási menedzsment tanácsadás igénybevétele,
– termelékenységi tanácsadás igénybevétele,
– újdonságvizsgálat és szabadalom,
– hazai szabadalmi, védjegy, használati és formatervezési mintaoltalomi bejelentés.
Kedvezményezettek:
Mikro-, kis- és középvállalkozások
Támogatásintenzitás (%):
Mikro- és kisvállalkozásoknál: 60%, Középvállalkozásoknál:
50%
Min-max támogatás (%):
M 5 mFt, maximum 25 mFt.

2.1. A turisztikai kínálat és fogadókészség
minőségi fejlesztése
2.1.1. KIEMELT VONZERŐ-, TERMÉK- ÉS INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA
Indítás tervezett időpontja: 2007. február
Projektkiválasztás módja: nyílt, kétfordulós

Támogatható tevékenységek:
A fejlesztési eszköz támogatja az egyedi, jelentős vonzerővel
rendelkező, kulturális örökségre vagy természeti adottságra épülő
attrakciók fejlesztését, fenntartható látogatókapacitásának bővítését, valamint a látogatási időt és költést bővítő bemutatását és
interpretációját.
Mindezek alapján jelen konstrukció a következő konkrét tevékenységek támogatását célozza:
• Kastélyok és várak, egyházi létesítmények, valamint más különleges értékű épületek, építmények értéknövelő megújítása, elsősorban turisztikai funkciókkal való bővítése, amelyek hozzájárulnak
új munkahelyek teremtésére:
– a felújításokhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások;
– látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése;
– kastélykert, várkert, egyházi létesítményhez tartozó park felújítása;
– turisztikai funkciók kialakítása (pl. gyűjtemények bemutatására
alkalmas kiállítóterek);
• Múzeumok és régészeti lelőhelyek látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztése és szükség szerint felújítása, bővítése, különösen az
élményelemekkel, újszerű, kreatív bemutatási módszerek bevezetésével kapcsolatos beruházások megvalósítása;
• A régió kulturális, természeti és helytörténeti értékeihez, emlékeihez kapcsolódó turisztikai célú témaparkok fejlesztése;
• Termál- és gyógyfürdők fejlesztése:
– Meglévő termál- és gyógyfürdők szolgáltatási színvonalának
fejlesztése,
– Gyógyászati szolgáltatások fejlesztése a gyógyfürdőkben,
– Új termál- és gyógyfürdők létesítése.
• Az aktív turizmus (pl. lovas, vizi, stb.), valamint a bor- és
gasztronómiai turizmus kiemelt fejlesztései;
• Nemzeti parkok és más védett természeti területek turisztikai
látogathatóságához szükséges fejlesztések ösztönzése.
A kiemelt attrakció fejlesztéséhez kötötten támogathatóak az
alábbi felsorolt kapcsolódó elemek:
• a támogatott turisztikai vonzerők használatához közvetlenül
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, pl. bekötő utak, közterületek, parkok, közbiztonság javításához kapcsolódó beruházások;

• a támogatott létesítmények energiarendszerének megújítása,
különös tekintettel a megújuló energia felhasználásra;
• a fejlesztés által megkövetelt speciális szaktudás és kompetencia
fejlesztése – a projekt fenntartási időszakában tevékenységet ellátó
munkatársak, résztvevők szakképzésének támogatása, az összköltség legfeljebb 10% erejéig;
• tanulmányok, tervek készítése a konkrét beruházáshoz kapcsolódóan;
• a turisztikai termék élménykínálatának teljessé tételéhez szükséges kapcsolódó elemek, úgymint a rendezvény- és programkínálat
fejlesztése, ezen belül a kiemelt turisztikai vonzerő helyszínén
megvalósuló programok infrastrukturális fejlesztése (pl. kiszolgáló
infrastruktúra fejlesztése, rendezvényterek biztosítása, kialakítása,
hang- és világítástechnikai fejlesztések, közbiztonsági elemek,
fesztiválhelyszínek kialakítása);
• a teljes költségvetés 10%-ig a fejlesztések gyorsabb piaci
bevezetése és megtérülése érdekében támogatható a termékek, szolgáltatások bemutatását, értékesítését segítő marketing
tevékenység (kiadvány) és kapcsolódó informatikai fejlesztések
(honlap, szálláshely foglalását segítő informatikai eszköz, szoftver), a látványosság környékén a turisták tájékozódását elősegítő
információs eszközök, táblák elhelyezése, melyekhez alapfeltétel a
projekt nyomán létrejövő egységes, térségi szintű turisztikai termék
piaci bevezetéséhez szükséges marketingterv megléte.
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II. PRIORITÁS REGIONÁLIS
TURIZMUSFEJLESZTÉS

Kedvezményezettek:
– Települési és megyei önkormányzatok
– Települési és megyei önkormányzatok intézményei
– Egyházak
– Állami szervezetek (Nemzeti parkok, egyetemek, MÁG, KVI,
stb.)
– Non-profit szervezetek
– Gazdasági társaságok
– Turisztikai szolgáltatók érdekvédelmi, fejlesztési és marketing
szervezetei
– Önkormányzati társulások, szövetségek, fejlesztési tanácsok
Támogatásintenzitás (%)
– Mikro- és kisvállalkozások: 60 %
– Középvállalkozások: 50 %
– Egyéb gazdasági társaságok: 40 %
– Önkormányzatok és szövetségeik: 90%
– Non-profit szervezetek: 90 %
Min-max támogatás (Ft)
Minimum 500 mFt, maximum 2.000 mFt
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2.1.2. INTEGRÁLT VONZERŐ- ÉS
TERMÉKFEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

Indítás tervezett időpontja: 2007. III. negyedév
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós
Támogatható tevékenységek:
– A fejlesztési eszköz egyrészt támogatja a célcsoportnak másodlagos vonzerőt jelentő kisebb értékek és szolgáltatások összehangolt
fejlesztését. Emellett elősegíti a fenntartható látogatókapacitásának
bővítését, valamint a látogatási időt és költést bővítő bemutatását
és interpretációját.
– Ugyancsak támogatható a turisztikai termék élménykínálatának
teljessé tételéhez szükséges kapcsolódó elemek, úgymint a rendezvény- és programkínálat fejlesztése, valamint a fejlesztés által
megkövetelt speciális szaktudás és kompetencia fejlesztése.
– Másrészt támogatandó egy-egy konkrét, turisztikai-piaci szempontból értelmezhető, az egyes projektekben definiált téma vagy
turisztikai termék turisztikai fogadóterületeken átnyúló fejlesztése
(tematikus utak). Ezek esetében egy egyértelmű központi téma
(pl. bor, kastélyok, várak, bányászat, mountain bike, Kneipp,
vallási emlékhelyek, stb.) vagy turisztikai termék (pl. sport-aktív
turizmus, kulturális turizmus, üdülés, stb.) kapcsolhatja össze a
különböző térségekhez kapcsolódó helyszíneket, attrakciókat.
– Támogatható továbbá kerékpárutak építése, illetve kerékpáros
útvonalak fejlesztése abban az esetben, ha a megvalósítandó útvonal a nagy látogatottságú fogadóterületek tágabb környékének
feltárására, és ezáltal hosszabb tartózkodásra ösztönöz (pl. az
üdülésre alkalmas nagyobb tavak környékén).
– A felsorolt kapcsolódó elemek támogatása az integrált attrakció
fejlesztéséhez kötötten valósítható meg. A fejleszthető turisztikai
termékek tekintetében a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában
és a Régióban kompetenciával rendelkező három turisztikai régió
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(Közép-Dunántúl, Balaton, Közép-Dunavidék) fejlesztési stratégiáiban foglaltak figyelembe veendők.
– A fent megjelölt tevékenységekhez kapcsolódó projektek abban
az esetben kaphatnak támogatást, ha
• meglévő vonzerőhöz kapcsolódik, amelynek gyenge vagy hiányos szolgáltatásai vannak, ekkor a projekt az adott vonzerőhöz
kapcsolódó szolgáltatás fejlesztéseként is pályázható, azzal az
elvárással, hogy integrálódik a vonzerőhöz;
• a vonzerők és a kapcsolódó szolgáltatások hasonló fejlettségi
szinten vannak, ekkor kizárólag integrált termék- és vonzerőfejlesztésre adható támogatás.
Kedvezményezettek:
– Települési és megyei önkormányzatok
– Települési és megyei önkormányzatok intézményei
– Egyházak
– Állami szervezetek (Nemzeti parkok, egyetemek, MÁG, KVI,
stb.)
– Non-profit szervezetek
– Gazdasági társaságok
– Turisztikai szolgáltatók érdekvédelmi, fejlesztési és marketing
szervezetei
– Önkormányzati társulások, szövetségek, fejlesztési tanácsok
Támogatásintenzitás (%)
– Mikro- és kisvállalkozások: 60 %
– Középvállalkozások: 50 %
– Egyéb gazdasági társaságok: 40 %
– Önkormányzatok és szövetségeik: 90%
– Non-profit szervezetek: 90 %
Min-max támogatás (Ft)
Minimum 50 mFt, maximum 500 mFt

SZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTURÁLIS ÉS
MINŐSÉGI FEJLESZTÉSE

Indítás tervezett időpontja: 2007. III. negyedév
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós
Támogatható tevékenységek:
Általánosságban az alábbi témákhoz illeszkedő projektek részesülhetnek támogatásban:
• már meglévő, és bevételt hozó vonzerők látogatottságát, fenntarthatóságát növelő szolgáltatások fejlesztései;
• az adott szolgáltatás fogyasztói körét mérhetően legalább 1/3
arányban a turisták teszik ki;
• az adott térség vagy település egészét vonzóbbá tevő szolgáltatás.

Ezen belül:
– szálláshely-fejlesztések – a kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése,
ezen belül új szálláshelyek létesítése, kiemelten olyan településeken, ahol a tervezetthez hasonló kategóriájú szálláshely még
nem létezik, és ahol vonzerőfejlesztés miatt várható az igények
növekedése (3 csillagos szállodák és I. osztályú panziók; ennél
alacsonyabb kategóriájú szállodák vagy panziók, illetve ifjúsági
szállások, turistaházak és kempingek csak abban az esetben, ha a
vonzerők jellege kifejezetten indokolja). Továbbá szálláshelyek felújítása (ha magasabb kategóriába soroláshoz szükséges fejlesztést
és/vagy szolgáltatás-bővítést eredményez),
– vendéglátó szolgáltatások – vendéglátóhelyek felújítása, tematikus átalakítása, az új vagy bővülő keresleti igények függvényében.
Önállóan nem, csak valamilyen termékfejlesztéshez kapcsolódva
támogathatók;
– kereskedelmi szolgáltatások – pl. árucikkeket termelő helyi vállalkozások fejlesztése (emléktárgyként megvásárolható kézműipari
vagy iparművészeti termékeket, „hungarikumokat” vagy azok helyi
változatait, speciális élelmiszereket stb. gyártó vállalkozások létesítése, technikai vagy arculati felújítása, a termékek piacra jutásának
elősegítése);
– szabadidős- és sportszolgáltatások – pl. sportszerkölcsönzés
és kapcsolódó hálózatkiépítés, animációs és rekreációs szolgáltatások, szórakoztató tevékenységek infrastrukturális hátterének
fejlesztése, sportlétesítmények fejlesztése. Csak meglévő vonzerőkhöz kapcsolódóan támogathatók, egyéb, speciális feltételek
mellett (későbbi kidolgozással);
– rendezvény-szolgáltatások – berendezések, különleges beszerzések, stb;
– közlekedési szolgáltatások – a meglévő vonzerőkhöz kapcsolódóan;
– egészségügyi-rekreációs szolgáltatások – pl. a szálláshelyek és
fürdők wellness-, fitness- és gyógy-szolgáltatásainak fejlesztése,
bővítése
– kulturális szolgáltatások – a meglévő vonzerőkhöz kapcsolódóan.
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2.1.3. SZÁLLÁSHELYEK ÉS A TURISZTIKAI
TERMÉK-KÍNÁLAT ÉRTÉKÉT NÖVELŐ EGYÉB

Kedvezményezettek:
– Települési önkormányzatok intézményei
– Egyházak
– Non-profit szervezetek
– Gazdasági társaságok
– Turisztikai szolgáltatók érdekvédelmi, fejlesztési és marketing
szervezetei
– Önkormányzati szövetségek
– Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulások
Támogatásintenzitás (%): 40%
Min-max támogatás (Ft)
Minimum 50 mFt, maximum 300 mFt
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2.2. A turizmus menedzsmentjének és
marketingjének erősítése
2.2.1. TÉRSÉGI ÉS HELYI TURISZTIKAI INTÉZMÉNYEK,
EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZEREK ÉS A TURISZTIKAI
BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE

Indítás tervezett időpontja: 2007. II. negyedév
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós
Támogatható tevékenységek:
– Az eszköz támogatja a térségi vagy helyi alapú stratégiai turizmustervezést és ennek részeként a szervezeti fejlesztés előkészítését, a
desztináció-menedzsment szervezetek működési feltételeinek kialakítását
(irodahelyiség-kialakítás, eszközbeszerzés), a szemléletformálási célú
tevékenységeket a menedzsment-szervezet alapjául szolgáló együttműködés résztvevői számára (együttműködés-fejlesztő tréningek, tanulmányutak), illetve a szervezet értékesítési csatornáinak és kooperációs
kapcsolatainak fejlesztését.
– Ugyancsak támogatható a turisztikai szakmai szervezetek kialakítása, továbbá
együttműködéseik fejlesztése (ilyenek a desztináció-menedzsment szervezetekkel
párhuzamosan működő, azokkal folyamatos szakmai kapcsolattartásban álló szervezetek, valamint a komplex turisztikai termékfejlesztés szempontjából mérvadó
együttműködési hálózatok).
– Továbbá az eszköz támogatja a hazai és a nemzetközi működő tőke
bevonására, stratégiai beruházási együttműködések fejlesztésére irányuló
tevékenységeket. Ezeken belül a tőkebevonási és befektetésösztönzési stratégiák kialakítását, turizmusfejlesztési alapok előkészítését és létrehozását,
a beruházás-ösztönzéssel foglalkozó regionális szervezetek infrastrukturális
hátterének fejlesztését, a befektetésösztönzéshez szükséges információs
háttér (adatbázisok, weboldalak, nyomtatott kiadványok) létrehozását.
Kedvezményezettek:
– Jogi személyiségű gazdasági társaságok,
– jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
– szövetkezetek,
– egyesületek,
– egyéni vállalkozók, valamint
– az itt működő önkormányzatok által létrehozott, turizmusfejlesztéssel
vagy kapcsolódó tevékenységekkel foglalkozó non-profit szervezetek és
vállalkozások (desztináció menedzsment szervezetek).
Támogatásintenzitás (%):
– Mikro- és kisvállalkozások: 60%
– Középvállalkozások: 50%
– Egyéb gazdasági társaságok: 40%
– Önkormányzatok és szövetségeik: 85%
– Non-profit szervezetek: 85%
Min-max támogatás (Ft)
Minimum 5 mFt, maximum 50 mFt
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INFORMÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSE

Indítás tervezett időpontja: 2007. III. negyedév
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós
Támogatható tevékenységek:
– Az eszköz támogatja a turisztikai információs szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését, ezen belül az információs
irodák kialakítását, vendégbarát felújítását, Touch-info és más
önkiszolgáló információs pontok létesítését, információs táblarendszerek fejlesztését (kiemelten a tematikus utak esetén),
tanösvények és tematikus túraútvonalak információs tábláinak
elhelyezését.
– Támogathatónak minősül továbbá a térségbe érkező
turisták komplex és színvonalas tájékoztatását lehetővé
tevő látogatóközpontok, illetve ökopontok kialakítása,
melynek keretében interpretációs és marketing terv
készítésére, műszaki tervezésre, kivitelezésre, eszközbeszerzésre, eszközfejlesztésre és tartalomfejlesztésre nyílik
lehetőség.
– Hasonlóképpen támogatható a személyes információnyújtás
hálózatának bővítése és decentralizálása is.
– Ugyancsak támogatható az elektronikus, interaktív információ-szolgáltatási rendszerek kialakítása, ami tartalmazza a

turisztikai tartalomszolgáltatások fejlesztését, mobil, helyzetfüggő („location based”) információs rendszerek létesítését, valamint integrált térségi turisztikai foglalási rendszerek
fejlesztését.
Kedvezményezettek:
– Jogi személyiségű gazdasági társaságok,
– jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
– szövetkezetek,
– egyesületek,
– egyéni vállalkozók, valamint
– non-profit és egyéb szervezetek, preferálva a fejlesztésben
érdekeltek egyesületeit és szakmai szövetségeit, valamint a projekt
megvalósítására létrejött konzorciumokat.
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2.2.2. INTEGRÁLT TÉRSÉGI ÉS HELYI TURISZTIKAI

Támogatásintenzitás (%):
– Mikro- és kisvállalkozások: 60%
– Középvállalkozások: 50%
– Egyéb gazdasági társaságok: 40%
– Önkormányzatok és szövetségeik: 85%
– Non-profit szervezetek: 85%
Min-max támogatás (Ft)
Minimum 5 mFt, maximum 50 mFt
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2.2.3. A TÉRSÉGI ÉS HELYI IDEGENFORGALMI
MARKETING HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA

Indítás tervezett időpontja: 2007. III. negyedév
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós
Támogatható tevékenységek:
– Az eszköz több terület támogatásával segíti elő a kitűzött cél
megvalósulását.
Mindenekelőtt támogatja a térségi vagy helyi turisztikai arculat
kialakítására, illetve egyéb turisztikai márkafejlesztésekre irányuló
tevékenységeket, ezeken belül az arculatfejlesztést szolgáló kutatások elvégzését (imázskutatás, fogyasztói elégedettség-vizsgálat,
utazási szokások vizsgálata), a turisztikai imázs definiálását és arculatterv készítését a stratégiai fejlesztési irányokkal összhangban,
az arculatformáló termékek (márkatermékek) terveztetését vagy
kiválasztását.
– Támogatja továbbá a térségi és helyi turisztikai kártyarendszerek
kialakítását (megvalósíthatósági tanulmány készítése, kártyarendszer bevezetéséhez szükséges technikai háttér fejlesztése),
a meglévő termékkínálathoz és arculathoz illeszkedő turisztikai
kiadványok készítését (tartalmi elemek, pl. fotók vagy filmanyag
beszerzése, kiadványszerkesztés és nyomdai előkészítés, kiadványok sokszorosítása).

30 Regio Regia 2007. február

– Végül figyelmet fordít a turisztikai vásárokon való megjelenés
támogatására is (többször felhasználható, az arculathoz illeszkedő
installációs anyagok elkészíttetése, a kiállításon való részvétellel
kapcsolatos szolgáltatási költségek fedezete).
Kedvezményezettek:
– Jogi személyiségű gazdasági társaságok,
– jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
– szövetkezetek,
– egyesületek,
– egyéni vállalkozók, valamint
– non-profit szervezetek, preferálva a fejlesztésben érdekeltek
egyesületeit és szakmai szövetségeit.
Támogatásintenzitás (%):
– Mikro- és kisvállalkozások: 60%
– Középvállalkozások: 50%
– Egyéb gazdasági társaságok: 40%
– Önkormányzatok és szövetségeik: 85%
– Non-profit szervezetek: 85%
Min-max támogatás (Ft)
Minimum 5 mFt, maximum 50 mFt

3.1. Város- és városrész-központok
értékmegőrző revitalizációja
3.1.1. VÁROS- ÉS VÁROSRÉSZKÖZPONTOK
ÉRTÉKMEGŐRZŐ REVITALIZÁCIÓJA

Indítás tervezett időpontja: 2009. (2008. II. negyedév?)
Projektkiválasztás módja: nyílt, kétfordulós
Támogatható tevékenységek:
– Közterületek rehabilitációja, infrastrukturális hálózatainak
korszerűsítése (pl.: közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése,
városrészt érintő csapadékvíz elvezetési fejlesztések; minőségi
utcabútorok elhelyezése; belterületi utak pormentesítése, burkolattal ellátása; akadálymentesítési beavatkozások);
– Barnamezős területek fejlesztése, közfunkcióval való megtöltése,
amennyiben releváns, ennek keretében az egykori ipari tevékenység eredményeként létrejött tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetése (pl.: tényfeltárás
és műszaki beavatkozás, kármentesítés);
- Kulturális örökség (tárgyi, építészeti, műemléki és régészeti értékek) védelme és megőrzése, örökségvédelmi szempontból védett
műemlékek felújítása, használaton kívüli épületek a közösség szempontjából értékes funkciókkal történő megtöltése, a műemlékhez
méltó épített környezet kialakítása;
– Települési környezet fejlesztése: belterületi természeti értékek
értékvédelme; a helyi sajátosságokat tükröző történeti tájak és
az egyedi örökségi értékeket hordozó épített tájértéki elemek
rehabilitációja; jelentős természeti elemek (folyópartok, tavak,

sétányok) védelme, fejlesztése, közkinccsé tétele; zöldterületek
revitalizációja; új zöldterületek kialakítása, belterületi fásítás;
– Intézmények, épületetek felújítása új gazdasági, közösségi
funkciók megjelenésének támogatására és a meglévő funkciók
megerősítésére;
A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel
együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
– Komplex terület-előkészítési munkák a későbbi építések és felújítások megalapozására (pl. ingatlanrendezés, bontás, rekultiváció,
kármentesítés stb.),
– Épületek azbesztmentesítése;
– Épületek energiahatékonysági korszerűsítése;
– Új építések és meglévő épületek felújításának részeként utólagos
akadálymentesítés;
– A pályázati háttérdokumentáció (tervek, engedélyek, tanulmányok, közbeszerzési dokumentáció) készítése.
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III. PRIORITÁS: INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON

Kedvezményezettek:
– Önkormányzatok,
– Költségvetési szervek, azok intézményei és társulásaik,
– Non-profit szervezetek,
– Gazdasági társaságok,
– Önkormányzati fenntartású intézmények,
– Fenti szervezetek konzorciumai.
Támogatásintenzitás (%)
Legfeljebb 90%, gazdasági társaságok esetén maximum 40%
Min-max támogatás (Ft)
Minimum 200 mFt maximum 1.500 mFt

Regio Regia 2007. február

31

Regio Regia

3.2. Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett
városrészek rehabilitációja
3.2.1. LEROMLOTT VAGY LEROMLÁSSAL
VESZÉLYEZTETETT VÁROSRÉSZEK REHABILITÁCIÓJA

Indítás tervezett időpontja: 2009. (2008. II. negyedév?)
Projektkiválasztás módja: nyílt, kétfordulós
Támogatható tevékenységek:
– Közterületek rehabilitációja, infrastrukturális hálózatainak
korszerűsítése (pl.: közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése,
városrészt érintő csapadékvíz elvezetési fejlesztések; minőségi
utcabútorok elhelyezése; belterületi utak pormentesítése, burkolattal ellátása; akadálymentesítési beavatkozások);
– Barnamezős területek fejlesztése, közfunkcióval való megtöltése,
amennyiben releváns, ennek keretében az egykori ipari tevékenység eredményeként létrejött tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetése (pl.: tényfeltárás
és műszaki beavatkozás, kármentesítés);
– Többlakásos lakóépületek (magán, illetve közösségi tulajdonú,
többlakásos lakóépületek esetén egyaránt) közös részeinek felújítása, illetve lakóépületek bontása (különleges esetben, kizárólag
olyan telepfelszámolások esetén, amelyeknél az elköltöztetett lakók legalább komfortos lakásba kerülnek, s szociális beilleszkedésüket külön programok segítik, melyeket a pályázat is tartalmaz);
– Kulturális, sport és szabadidős létesítmények felújítása, bővítése, ennek keretében közcélú szabadidőparkok és sportlétesítmények fejlesztése; a rekreációs célú parkok és egyéb zöldterületek,
játszóterek, sportpályák létesítése, meglévők korszerűsítése;
– Közösségi intézmények felújítása, bővítése (amennyiben új, a
rehabilitáció céljait elősegítő közösségi programokhoz kapcsolódik), közösségi helyiségek kialakítása;
– Barnamezős területekhez (laktanyák, egykori iparterületek) kapcsolódó fejlesztések, közösségi célú újrahasznosítása – beleértve
az egykori ipari tevékenység eredményeként létrejött tájsebek és
természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölését és megszüntetését (tényfeltárás és műszaki beavatkozás, kármentesítés).
A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel
együtt támogathatók az alábbi tevékenységek ( A városrészek
szegregációjának oldásához, megújításához és az ott élő lakosság
munkarerőpiaci és társadalmi reintegrációjához kapcsolódó szociális jellegű, ESzA típusú tevékenységek):
– Bűnmegelőzés, közbiztonság erősítése;
– Hátránykompenzáló oktatási programok (óvodától a felnőttképzésig) kialakítását;
– Ifjúsági és szabadidős programok kialakítása;
– Munkaerőpiaci beilleszkedést elősegítő tevékenységek;
– Családsegítő szolgáltatások;
– Közösségépítés;
– Társasházak, lakásszövetkezetek szakmai működésének segítését
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tanácsadási rendszeren keresztül;
– Komplex területelőkészítési munkák a későbbi építések és felújítások megalapozására (pl. ingatlanrendezés, bontás, rekultiváció,
kármentesítés stb.),
– Épületek azbesztmentesítése;
– Épületek energiahatékonysági korszerűsítése;
– Új építések és meglévő épületek felújításának részeként utólagos
akadálymentesítés;
– A pályázati háttérdokumentáció (tervek, engedélyek, tanulmányok, közbeszerzési dokumentáció) készítése.
Kedvezményezettek:
– Önkormányzatok
– Támogatásban részesülő partnerek:
• Költségvetési szervek, azok intézményei és társulásaik
• Önkormányzati fenntartású intézmények
• Non-profit szervezetek
• Társasházak/lakásszövetkezetek
• Gazdasági társaságok.
Támogatásintenzitás (%)
Legfeljebb 90%, gazdasági társaságok esetén maximum 40%
Min-max támogatás (Ft)
Minimum 200 mFt maximum 1.500 mFt

3.3. Integrált városfejlesztést megalapozó
stratégiák elkészítése
3.3.1. A HIÁNYZÓ KAPCSOLÓDÓ VAGY
MEGALAPOZÓ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMOK
ELKÉSZÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Indítás tervezett időpontja: 2007. II. negyedév
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós
Támogatható tevékenységek:
– Integrált városfejlesztési stratégia elkészítése;
– Kapcsolódó egyeztető fórumok, tájékoztatási programok lebonyolítása;
– A stratégiában nevesített (3.1.1. és 3.1.2. konstrukciók
kritériuma szerint lehatárolt) akcióterületeken megvalósításra
tervezett projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmányának
elkészítése.
Kedvezményezettek:
Önkormányzatok
Támogatásintenzitás (%): 80%
Min-max támogatás (Ft)
Minimum 20 mFt maximum 40 mFt

4.1. A foglalkoztatás növelése, a humán
szférába történő beruházások ösztönzése

4.2. Közoktatás infrastrukturális fejlesztése

4.1.1. HELYI FOGLALKOZTATÁSI

4.2.1. AZ ÓVODAI ELLÁTÁS

KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA

INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Indítás tervezett időpontja: 2007. III. negyedév
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós

Indítás tervezett időpontja: 2007. III. negyedév
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós

Támogatható tevékenységek:
– A termelő tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztés (pl.
termeléshez szükséges épületkorszerűsítés, gépek, eszközök
beszerzése)
– A megváltozott munkaképességűek munkahelyre jutásához
szükséges, a célcsoport csoportos szállítására alkalmas gépjármű
beszerzése
– A megváltozott munkalétszám következtében fellépő ’kiszolgáló
infrastruktúra’ fejlesztése
– A munkában való aktív részvételhez elengedhetetlen betanító
képzések
– Ismeretfelújító képzések

Támogatható tevékenységek:
– Az óvodák infrastruktúra fejlesztése keretében az épületek
átfogó felújítása, épületek korszerűsítése, épületek bővítése (pl.
tornaszobák kialakítása, bölcsődei résszel való bővítése stb.).
– Új intézmény létesítése csak különösen indokolt, demográfiai
adatokkal alátámasztott esetben és elsődlegesen funkcióját vesztett épületek hasznosításával valósulhat meg.

Kedvezményezettek:
– Települési és megyei önkormányzatok, illetve intézményeik
– Alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok,
egyesületek és egyéb non-profit szervezetek
– Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági
Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező, devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő
gazdasági társaságok
– Egyéni vállalkozók
Támogatásintenzitás (%)
– Mikro- és kisvállalkozások: 60%
– Középvállalkozások: 50%
– Egyéb gazdasági társaságok: 40%
– Önkormányzatok és szövetségeik: 85%
– Non-profit szervezetek: 85%

Regio Regia

IV. PRIORITÁS: HELYI ÉS
TÉRSÉGI KOHÉZIÓT SEGÍTŐ
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS

Csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenységek:
– Az intézmények udvarának felújítása (pl.: játszótér, zöldterület
stb.)
– A nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök,
berendezések beszerzése (pl.: bútorok, készségfejlesztő eszközök, sporteszközök stb.)
– Közoktatási intézmények konyhájának felújítása, bővítése, kapcsolódó eszközök és berendezések beszerzése
– Intézmények akadálymentesítése
Kedvezményezettek:
– Települési és megyei önkormányzatok
– Települési és megyei önkormányzatok intézményei
– Kistérségi társulások
– Egyházak
Támogatásintenzitás (%): 90%
Min-max támogatás (Ft)
Minimum 5 mFt maximum 75 mFt

Min-max támogatás (Ft)
Minimum 5 mFt maximum 75 mFt
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4.2.2. AZ ALAP- ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Indítás tervezett időpontja: 2007. III. negyedév
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós
Támogatható tevékenységek:
– Az alapfokú oktatási intézmények és a gimnáziumok infrastruktúrája fejlesztésének keretében az épületek átfogó felújítása,
épületek korszerűsítése, épületek bővítése (pl. tornatermek
kialakítása stb.).
– Új intézmény létesítése csak különösen indokolt, demográfiai
adatokkal alátámasztott esetben és elsődlegesen funkcióját vesztett épületek hasznosításával valósulhat meg.
Csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenységek:
– Szabadidős programok, foglalkozások lehetőségét biztosító épületek, terek építése, megújítása (pl.: uszoda, klubhelyiség stb.)
– Az intézmények udvarának felújítása (pl.: játszótér, sportpálya,
zöldterület stb.)
– A nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök,
berendezések beszerzése (pl.: bútorok, készségfejlesztő eszközök, szemléltető eszközök, sporteszközök stb.)
– Sajátos nevelési igényű gyermekek képzését biztosító speciális
eszközök és berendezések beszerzése
– Közoktatási intézmények konyhájának felújítása, bővítése, kapcsolódó eszközök és berendezések beszerzése
– Intézmények akadálymentesítése
Kedvezményezettek:
– Települési és megyei önkormányzatok
– Települési és megyei önkormányzatok intézményei
– Kistérségi társulások
– Egyházak
Támogatásintenzitás (%): 90%
Min-max támogatás (Ft)
Minimum 15 mFt maximum 250 mFt

4.3. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer
fejlesztése, hatékonyságának növelése
4.3.1. KISTÉRSÉGI SZINTEN ELÉRHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Indítás tervezett időpontja: 2007. III. negyedév
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós
Támogatható tevékenységek:
A). komponens
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– Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
– Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése (épület felújítása, bővítése, járóbeteg-szakellátáshoz kapcsolódó műszerek,
gépek beszerzése)
– Komplex rehabilitációs ellátási központok hálózatának kialakítása
B). komponens
– Szociális alapszolgáltatások fejlesztése (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka,
nappali ellátás)
– Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése (gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása – alternatív
megoldások figyelembe vételével)
Kedvezményezettek:
– Települési és megyei önkormányzatok
– Települési és megyei önkormányzatok intézményei
– Önkormányzatok társulásai
– Civil szervezetek
– Egyházak
Támogatásintenzitás (%): 90%
Min-max támogatás (Ft)
– Egészségügyi szolgáltatások esetén: minimum 10 mFt maximum
400 mFt
– Szociális szolgáltatások esetén: minimum 10 mFt maximum
100 mFt

4.4.2. ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK

MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

UTÓLAGOS AKADÁLYMENTESÍTÉSE

Indítás tervezett időpontja: 2007. III. negyedév
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós

Indítás tervezett időpontja: 2007. II. negyedév
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós

Támogatható tevékenységek:
– Az egészséges életmódot támogató programok, kampányok
– Mozgó szűrőszolgálat kialakításához eszközbeszerzés
Kedvezményezettek:
– Települési és megyei önkormányzatok
– Civil szervezetek
Támogatásintenzitás (%): 90%
Min-max támogatás (Ft)
Minimum 5mFt maximum 10 mFt

4.4. Intézményfejlesztés
4.4.1. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ELÉRÉSÉT
SEGÍTŐ ÖNKORMÁNYZATI INFORMATIKAI
RENDSZEREK FEJLESZTÉSE

Regio Regia

4.3.2. PREVENCIÓT ELŐTÉRBE HELYEZŐ

Támogatható tevékenységek:
– Mozgáskorlátozottak épületbe bejutását és épületen belüli
horizontális és vertikális mozgását lehetővé tevő infrastrukturális
beruházások (pl. rámpa, lépcsőjáró, lift, nyílászárók cseréje stb.)
– Vakok és gyengénlátók számára az épületbe bejutáshoz és az
épületen belüli tájékozódáshoz szükséges infrastrukturális beruházások (pl. burkolatok, braille-írásos táblák stb.)
– Siketek és hallássérültek számára az épületen belüli tájékozódást
segítő infrastrukturális beruházások (pl. tájékoztató táblák)
– Ügyfelek számára rendelkezésre álló épületen belüli helyiségek Országos Településrendezési és Építési Követelményeknek
(OTÉK) való megfeleltetése (pl. folyosók, mosdók kialakítása
mozgáskorlátozottak számára stb.)
Kedvezményezettek:
– Önkormányzatok és intézményeik
Támogatásintenzitás (%): 90%
Min-max támogatás (Ft)
Minimum 1mFt maximum 30 mFt

Indítás tervezett időpontja: 2009.
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós
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4.5. Környezeti értékek védelme,
környezetbiztonság növelése
4.5.1. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS -KEZELÉS FEJLESZTÉSE
Indítás tervezett időpontja: 2007. II. negyedév
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós
Támogatható tevékenységek:
– Mesterséges szennyvíztisztítási eljárások és a kapcsolódó
szennyvízelvezető rendszer (közcsatorna) kiépítése;
– Természet-közeli szennyvíztisztítás (pl. gyökérzónás, faültetvényes, tavas stb.) és az ehhez kapcsolódó szennyvízelvezető
rendszer (közcsatorna) kiépítése;
– Szakszerű egyedi szennyvízelhelyezés létesítményei: egyedi
szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, egyedi szennyvíztisztító
kisberendezések;
– Fentiek optimalizált, kombinált megoldásai jogszabályi előírások,
gazdaságossági és környezeti szempontok figyelembe vételével.
A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel
együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
– Csatlakozási hajlandóság növelésére irányuló akciók, programok, tájékoztató rendezvények;
– A pályázati háttérdokumentáció (tervek, engedélyek, tanulmányok, közbeszerzési dokumentáció) készítése.
Kedvezményezettek:
– Önkormányzatok
– Önkormányzati társulások
Támogatásintenzitás (%): 85%
Min-max támogatás (Ft)
Minimum 20mFt maximum 500 mFt

4.5.2. OMLÁSVESZÉLYES PARTFALAK

– (indokolt esetben) Veszélyhelyzetet feltáró kutatás;
– A pályázati háttérdokumentáció (tervek, engedélyek, tanulmányok, közbeszerzési dokumentáció) készítése.
Kedvezményezettek:
– Önkormányzatok
Támogatásintenzitás (%): 85%
Min-max támogatás (Ft)
Minimum 200 mFt maximum 400 mFt

4.5.3. HELYI ÉS TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ
VÍZRENDSZEREK REKONSTRUKCIÓJA

Indítás tervezett időpontja: 2007. III. negyedév
Projektkiválasztás módja: központi
Támogatható tevékenységek:
– Meder rehabilitáció a „jó állapot” elérése érdekében – vízpótlás, vízminőség javítása, rehabilitáció (vízfolyások, tavak, holtágak,
mellékágak)
– Vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a „jó állapot” elérése
érdekében .
A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel
együtt támogathatók az alábbi tevékenység:
– A pályázati háttérdokumentáció (tervek, engedélyek, tanulmányok, közbeszerzési dokumentáció) készítése.
Kedvezményezettek:
– Önkormányzatok
– Önkormányzati társulások
– Non-profit szervezetek (egyesületek, alapítványok, közalapítványok)
– Területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
Támogatásintenzitás (%): 75%

ÁLLÉKONYSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA

Indítás tervezett időpontja: 2008. II. negyedév
Projektkiválasztás módja: központi
Támogatható tevékenységek:
– Kiváltó okok megszüntetésére irányuló beruházások (víztelenítés, szennyvíz - és csapadékvíz elvezetés stb.);
– Közvetlen, építés-jellegű tevékenységek az értékek védelme
érdekében (támfalépítés, rézsűzés, horgonyzások stb.).
A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel
együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
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Min-max támogatás (Ft)
Minimum 1500 mFt maximum 3000 mFt

Indítás tervezett időpontja: 2008. II. negyedév?
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós
Támogatható tevékenységek:
– Belterületen belvíz-elvezető árkok és csatornák rekonstrukciója,
korszerűsítése, kialakítása;
– belvíz elvezetését biztosító eszközök beszerzése, korszerűsítése.
A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel
együtt támogathatók az alábbi tevékenység:
– A pályázati háttérdokumentáció (tervek, engedélyek, tanulmányok, közbeszerzési dokumentáció) készítése.
Kedvezményezettek:
– Önkormányzatok
– Önkormányzati társulások
Támogatásintenzitás (%): 75%
Min-max támogatás (Ft)
Minimum 20mFt maximum 500 mFt

4.6. Az elérhetőség fejlesztése
4.6.1. TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KÖZUTAK FEJLESZTÉSE
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4.5.4. BELVÍZZEL VALÓ GAZDÁLKODÁSFEJLESZTÉS

Indítás tervezett időpontja: 2007. III. negyedév
Projektkiválasztás módja: központi
Támogatható tevékenységek:
– Négy- és ötszámjegyű utak felújítása, fejlesztése (utak burkolatának és alépítményének felújítása, szélesítése és megerősítése az
elérhetőség javítása érdekében).
– A fejlesztések, az útberuházásokhoz kapcsolódó (alatt és
felett, mellett található infrastrukturális elemek) korszerűsítését
(csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás stb.), a közlekedésbiztonság
növelését (biztonsági berendezések, forgalomtechnikai eszközök
és jelzések) szolgáló beruházásokat is tartalmazzák.
Kedvezményezettek:
– Magyar Közút Kht.
Támogatásintenzitás (%): 85%
Min-max támogatás (Ft)
Minimum 50 mFt maximum 750 mFt
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4.6.2. BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE
Indítás tervezett időpontja: 2007. február
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós
Támogatható tevékenységek:
– Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak korszerűsítése,
felújítása, megerősítése, építése a települési központok megközelíthetőségének javítása érdekében.
– A fejlesztések, az útberuházásokhoz kapcsolódó korszerűsítését
(csapadékvíz-elvezetés, közterület rendezés, közterület revitalizáció, elválasztott rendszerű gyalogos közlekedés biztosítása),
a közlekedésbiztonság növelését (biztonsági berendezések, forgalomtechnikai eszközök és jelzések) szolgáló beruházásokat is
tartalmazzák.
– Burkolat- és teherbírás javításhoz, szélesítéshez, kiépítéshez
kapcsolódó tevékenységek (kiviteli terv készítés, tervezés konkrét
beruházáshoz kapcsolódóan, kivitelezés, rekonstrukció, felújítás).
– Helyi kiépített, illetve kiépítetlen önkormányzati tulajdonú közutak rekonstrukciójával, felújításával illetve kiépítésével kapcsolatos tevékenységek (konkrét beruházáshoz kapcsolódóan kiviteli
terv készítés, kivitelezés, rekonstrukció, felújítás)

4.6.3. KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE
Indítás tervezett időpontja: 2007. II. negyedév
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós
Támogatható tevékenységek:
– A konstrukció keretében támogatást lehet igényelni új kerékpárút építéséhez – csak hálózati szintű kialakítás esetén - valamint
a belterületi kerékpárutak felújításához, javításához, bővítéséhez,
szélesítéséhez.
– Meglévő utak többfunkcióssá – kerékpározásra alkalmassá – tételéhez kapcsolódó tevékenységek
– Kapcsolódó infrastrukturális létesítmények kialakításához köthető tevékenységek (kölcsönzés, tárolás).

Kedvezményezettek:
– helyi önkormányzatok, azok intézményei és társulásaik, kistérségi
többcélú társulások
– központi költségvetési szervek és intézményei,
– nem profitorientált, közhasznú gazdasági társaságok

Kedvezményezettek:
– Települési önkormányzatok

Támogatásintenzitás (%): 85%

Támogatásintenzitás (%):
– Megyei jogú városok esetén 50%
– Egyéb települések esetén 70%
Min-max támogatás (Ft)
Minimum 5 mFt maximum 250 mFt
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Min-max támogatás (Ft)
Minimum 10 mFt maximum 150 mFt

4.6.4. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE
Indítás tervezett időpontja: 2009.
Projektkiválasztás módja: nyílt, egyfordulós

ABA
- Településközpontok kialakítása, településrehabilitáció
- A kistérségi közlekedési kapcsolatok modernizációja és a
környezetbarát közösségi közlekedés fejlesztése
- Sárvízi Ipari-Technológiai Park kialakítása
- Az egészségügyi ellátórendszer működésének betegközpontú korszerűsítése és hatékonyságának javítása
- „Életiskola” oktatásfejlesztési és oktatási infrastruktúrafejlesztési projekt
- Kistérségi tűzoltóság kialakítása Sárosdon
- Sárvíz Kistérségi Területrendezési Terv kialakítása
- Integrált Helyi Jóléti Rendszer kialakítása
- 2000 fı alatti településeken csatorna- és szennyvíztisztító
létesítése (érintett települések: Csősz és Sárszentágota)
- Turisztikai Koncepció megvalósításának I. üteme (20072008)

ADONY
- Cikola Nemzetek Völgye program
- Menetrendszerinti autóbusz-közlekedés a Kistérségi Egészségügyi Centrumhoz
- Adonyi általános iskola teljes körű felújítása
- Belterületi önkormányzati utak fejlesztése Beloianniszban
- Egységes faluközpont kialakítása
- Településközpont rehab. Ált.isk. + Polg. Hiv. épületén
magastető kialakítása és tetőtér beépítése
- Kulcs belterületi útjainak fejlesztése, az M6-os csomóponttól bekötőút kiépítése
- Győry kastély felújítása
- Pusztaszabolcs Nagyközség belterületi útjainak helyreállítása
- Szabadegyháza egységes faluközpontjának kialakítása
AJKA
- Ivóvíz és szennyvízkezelési hálózat fejlesztése
- Térségi tömegközlekedési hálózat fejlesztése
- Informatikai hálózat fejlesztése - Szolgáltatás házhoz megy
program
- Térségi marketing kialakítása
- Kerékpárút-fejlesztés
- A Somló-hegy borturizmusának fejlesztése
- Többfunkciós épületek felújítása a kistérségben
- Megújuló energiaforrások kiaknázása
- Falukép megújító mozgalom

- Települések fejlődéséhez szükséges építési területek kiépítésének támogatása
- Kulturális tematikus utak kialakítása
- Vállalkozói logisztikai és innovációs központok és területek
előkészítése, kialakítása
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A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
FONTOSABB KISTÉRSÉGI PROJEKTJEI

BALATONFÜRED
- Pálóczy kastély - a Zene háza
- Szociális komplexum építése a Kéki utcában
- A Balaton-part ékköve: a reformkori városközpont felvirágoztatása Balatonfüreden II.
- Balatonfüred kistérségi turisztikai kerékpáros úthálózat és
pihenőhelyek kivitelezése
- Balatonfüred, Fürdő u. felújítása és városközpontot
elkerülő út megépítése (PEA program keretében került
kidolgozásra)
- Csopak – Paloznak – Lovas – Alsóörs - Felsőörs mikrotérségi kerékpárút kiépítése
- Kultúrház felújítása és szálláshelyek kialakítása a tetőtérben
- Balatoni régió történelmi borvidék bemutató terület./
Borfalu Tihanyban/
- Zánka Parti Sétány II. ütem
- Csónakkikötők építése Zánkán
BICSKE
- Bicske - Gyúró összekötő út építése
- Út- és járdaépítés, -felújítás
- Szennyvíz
- Oktatás
- Egészségügy
- Felszíni vízelvezetés
- Turizmus
- Műemlékvédelem
- Sportlétesítmények fejlesztése
- Intézmény felújítás
DOROG

- Kultúrotthon felújítása
- Általános Iskola és Művelődési Ház együttes korszerűsítése
- Településközpont
- Járdák és belterületi vízelvezető árkok felújítása
- A városban vonzó ipari, kereskedelmi, szolgáltatási telepRegio Regia 2007. február
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helyi, infrastruktúra kialakítása
- Emlékművek, műemlékek felújítása
- Művelődési ház felújítása
- Új lakóterület kialakítása
- Turisztikai- és szolgáltató központ a település szívében
- Általános iskolai tornaterem építése
- Útépítés
- Az általános iskola átalakítása, felújítása
- Tokod elmaradt csatorna-hálózatok létesítése
- Polgármesteri Hivatal felújítása
- Közterületek felújítása
DUNAÚJVÁROS
- Belterületi kerékpárút hálózat és buszöblök kialakítása
- Baracs – Daruszentmiklós összekötő út és kerékpárút kiépítése
- Borovszky Ambrus Program
- ACÉL-HÍD Foglalkoztatási és Térségfejlesztési Program
- Új Dunaújvárosi Kikötő és Logisztikai Szolgáltató Központ
létrehozása
- Belterületi úthálózat felújítása.
- Szennyvízcsatorna hálózat II. ütem utak helyreállításával
- Belterületi úthálózat és járda
MEZŐFALVA
- Páskom tó környékének rehabilitációja, (tó felújítása, öregek otthonának kialakítása, építési telkek kialakítása).
- Belterületi úthálózat fejlesztése, felújítása.
- Belterületi úthálózat és járda
- Baracs – Nagyvenyim – Mélykút - Perkáta összekötő út
kiépítése II. III. ütem
- Termálfürdőprojekt
ENYING
- Enying város és városrészei szennyvízcsatorna-hálózat és
tisztítás megvalósítása önállóan
- Lajoskomárom – Dég társulásos szennyvízcsatornázása
- Kisláng-Mátyásdomb társulásos szennyvízcsatornázása
- Enyingi Batthyány-kastély III. ütemű felújítása, előkészítése
a funkcióváltásra
- Kistérségi orvosi rendelőintézet megépítése
- Településközpontok rehabilitációja, középületek felújítása,
akadálymentesítése, a felszíni csapadékvíz elvezetés problémájának megoldása, járdák, kapubejárók, belterületi utak
felújítása, bővítése, építése;
- Ivóvíz minőség javítása
- Sportpályák korszerűsítése, tornaterem, tornacsarnok,
termálvízhez kötött tanuszoda építése, kerékpárút létesítése
a balatoni körgyűrűhöz való csatlakozással;
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- Művelődési házak, könyvtárak felújítása, bővítése, korszerűsítése, Inkubátor-ház kivitelezése;
- Települések temetőinek, közparkjainak emlékhelyeinek
rehabilitációja.
- Lovas tanya kialakítása, turizmusfejlesztés
ERCSI
- ÉK Fejér Ipari park (Ökocentrum Ráckeresztúr)
- Martonvásár Inkubátorház
- Gyúró - Vál összekötő út
- 7-es főút Martonvásárt és Baracskát elkerülő szakasza
- Szent László völgye kerékpárút
- Budapest – Velencei-tó kistérségre eső kerékpárút szakaszának megépítése
- Tordasi tanuszoda
- Ráckeresztúri regionális iskola hallás és látássérült gyermekek részére (I-II. ütem)
- Ráckeresztúri szennyvíztisztító bővítése
- Váli víz és Szent László patak revitalizációja
- Ercsi laktanya rehabilitáció (szakképző iskola, alapfokú oktatási, kulturális, szórakoztató, vízi turizmus és kereskedelmi
hasznosítás, idısek otthona)
- Szent László Völgye Borút (Etyek – Martonvásár szekérút)
- Kistérségi Közigazgatási Informatikai Rendszer
ESZTERGOM - NYERGESÚJFALU
- Az új esztergom - párkányi-híd, valamint az V/C folyosó
tervezése
- Kistérségi szolgáltató központ kialakítása az esztergomi
egykori Vármegyeháza átalakításával, felújításával
- A régió kórháza. Egységes betegirányításai rendszer kialakítása,
és prevenciós szolgáltatás a kistérség egészségügyi intézményeinél
- Kistérségi Fogászati és Gyermekorvosi ügyelet,
- Kistérségi Szociális Alapellátó Központ, (jelzőrendszeres
házi segítségnyújtással), megszervezése Esztegomban
- Süttı-Dömös közötti Duna-menti kerékpárút megépítése
- Nyergesújfalu – Bajót – Pusztamarót - Süttő Bikólpuszta
kerékpárút engedélyezési terveinek elkészítése
- 10-es számú főút települési átkelési szakaszainak tehermentesítése
GÁRDONY
- Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás: Part és
mederszabályozási feladatok, hajó- és csónakkikötők kiépítése
- Gárdony: Agárd – Tornaterem építése
- Gárdony: TESZ Hotel
- Kápolnásnyék: Igazgatási és kulturális centrum kialakítása
- Nadap: Óvodabővítés

KELET-BALATON
- Belterületi utak felújítása, összekötő út építése és csapadékvíz-elvezetése
- Sétányok és zöld felületek kialakítása és fejlesztése
- Strandfejlesztés
- Óvodák, iskolák, közművelődési és szociális intézmények,
egészségházak rekonstrukciója és kialakítása
- Tárgyi értékeink bemutatóhelyeinek kialakítása és a meglévők felújítása
- Kerékpárutak építése
- Szabadidő központ kialakítása Balatonalmádiban és
Szentkirályszabadján
- Barnamező ipari szerkezetváltása Balatonfüzfőn
- Községközpont komplex fejlesztése Balatonkenesén,
Szentkirályszabadján és Lovason
- Ivóvíz-bázisfejlesztés Litéren, Szentkirályszabadján és Csajágon
- Többfunkciós közösségi-szolgáltató központ létrehozása Alsóörsön
- Fűzfő-gyártelepi településmag rekonstrukciója
- Őskori festékbánya bemutatása Lovason

- Faluközpont fejlesztése Ácson.
- Szennyvízcsatorna kiépítése Csémen.
- Önkormányzati tulajdonú utak felújítása, Bana
- Ácsi Ipari Park infrastruktúrafejlesztés.
- Szabadidőközpont rekonstrukciója Bábolnán.
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- Pákozd: Integrált oktatási központ létrehozása
- Pázmánd: Közösségi komplexum létrehozása az óvoda
épületének átalakításával
- Sukoró: Történelmi emlékhely kialakítása
- Zöldligeti Általános Iskola felújítása és rekonstrukciója
- Velence: Velence városközpont és korzó kialakítása és a
kapcsolódó kikötő és partfal rehabilitációja
- Zichyújfalu: Orvosi rendelő kialakítása

MÓR
- Móri kistérség belterületi úthálózatának, valamint járdáinak
fejlesztése
- Móri kistérség külterületi úthálózatának fejlesztése, sárlerakók építése
- Móri kistérség turizmusának fejlesztése
- Móri kistérség településeinek, településközpontjainak
rehabilitációja
- E-közigazgatás kialakítása, fejlesztése
- Móri kistérség intézményeinek akadálymentesítése
- Lakótelkek, kialakítása teljes közművesítéssel
- Bel- külterületi vízrendezés, csatornafejlesztés a móri kistérségben
- Különleges gondoskodást igénylő személyek ellátása
- Közbiztonság megteremtése és fejlesztése a móri kistérségben
- Építetett örökségvédelem a kistérségben
- Humán infrastruktúra fejlesztése az egészségüggyel együtt
a móri kistérségben
- Móri borvidék fejlesztése

KISBÉR
- Csatornahálózat kiépítés
- Bakonyalja Natúrpark
- Faluközpont fejlesztése
- Felszíni vízelvezetés
- Iskola korszerűsítése
- Szabadidőpark kialakítása
- Temető-korszerűsítés, ravatalozófelújítás
- Lakóterület infrastruktúra fejlesztése
- Polgármesteri hivatal
- Tájház, Falumúzeum kialakítása

OROSZLÁNY
- Sürgősségi Ellátó Központ kialakítása az Oroszlányi kistérségben
- Csellengő gyerekeknek szabadidős programok szervezése
az Oroszlányi kistérségben
- Közúti buszmegállók váróinak kialakítása az Oroszlányi
kistérségben
- Idegenforgalmi hálózat megszervezése az Oroszlányi kistérségben
- Bokod történelmi részének rekonstrukciója
- Faluközpont felújítása
- Belterületi utak, járdák felújítása és építése
- Belterületi úthálózat felújítása
- Óvárosi rehabilitáció
- Faluközpont felújítása

KOMÁROM
- Almásfüzitői innovációs és logisztikai központ agráripari
kikötővel.
- Elkerülő út megépítése Komáromban.
- Komplex idegenforgalmi, turizmusfejlesztés Bábolnán.
- Óvoda felújítása Mocsán.
- Többfunkciós közösségi tér kialakítás Nagyigmándon.

PÁPA
- Falusi szálláshely kialakítása
- Közösségi Ház kialakítás
- Felszíni vízelvezető árkok burkolása
- Egészségház kialakítása
- Gázhálózat kiépítése
- Útfelújítás
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- Általános Iskola felújítása
- Intézmények felújítása, eszközeinek fejlesztése önkormányzati tulajdonú épületek felújítása
- Vízgyűjtő árok felújítása
- Szennyvíztelep kialakítása
- Művelődési Ház felújítása
- Járda, vízelvezető árkok felújítása
- Ipari övezet építési telkek
- Bel-, külterületi utak, járdák, vízelvezető
- Épület felújítás, közösségi terek fejlesztése
- Nagytevel–Pápa–Tapolcafő összekötő út kiépítése a
8303 sz. és 83 sz. közlekedési utak között
- Egészségügyi rehabilitációs központ
- Győr–Pápa–Városlőd 83-as sz. főközlekedési út felújítása
- Turisztikai beruházások
SÁRBOGÁRD
- Közintézmények felújítása (iskola, óvoda)
- Közszolgáltatás hatékonyságának növelése
- Művelődési Ház felújítása
- Település szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósulása
- Illyés Gyula Általános Iskola felújítása
- Szennyvízhálózat kiépítése
- Mártírok út szilárd burkolattal történő ellátása és csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése
- Petőfi út szilárd burkolattal történő ellátása és csapadékvíz
elvezető rendszer kiépítése
- Csapadékvízkezdet
- Eszközbeszerzés-kezdet
- Németh László Általános Iskola felújítása, bővítése- Oktatási Központ létrehozása
- Belterületi utak rekonstrukciója
- Nagylók zsáktelepülés jellegének megszüntetése
- Belterületi utak felújítása és csapadékvíz elvezetése
- Sárbogárd felszíni vizek elvezetése
- Sárbogárd Mészöly Géza Általános Iskola felújítása
- Belterületi utak
- Orvosi rendelő felújítása
- Vajta konyha felújítása
- Temető és ravatalozó felújítása
- HEMO felújítása és kistérségi szolgáltató központtá való alakítása.
- Kistérségi egészségház létrehozása.
- Kistérségi Inkubátorház létrehozása.
SÜMEG
- Szennyvízberuházás Csabrendek III. ütem, (Hosztót,
Zalaszegvár, Veszprémgalsa, Szentimrefalva), Sümeg III.
ütem (Hetyefő, Dabronc, Ukk, Zalaerdőd, Zalagyömörő,
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Gógánfa), Káptalanfa, Bodorfa, Gyepükaján, Nemeshany
- Belvíz elvezetés
- Önkormányzati utak felújítása
- Iskola bontása és új építése Káptalanfán, felújítása Ukkon
- Óvoda felújítása Sümegprágán, Csabrendeken
- Sümeg történelmi belváros rehabilitáció
- Termálprogram megvalósítása Csabrendek településen
- Orvosi rendelő felújítása Dabroncon, Központi orvosi
ügyelet épületében szakrendelő kialakítása Sümegen
- Játszóterek kialakítása Sümegprágán, Káptalanfán, Hetyefőn, Csabrendeken
- Sport és szabadidős létesítmények kialakítása Sümegprágán
és Ukkon
SZÉKESFEHÉRVÁR
- Csatornázás és szennyvíztisztítás
- Füle község idegenforgalmának és közétkeztetésének fejlesztése
- Önkormányzati útfejlesztés, járda és parkoló építése
- Bérlakás építése
- Belterületi vízrendezés
- Szennyvízcsatornázás és tisztítás
- Épület átalakítása háziorvosi rendelővé
- Járda felújítása
- Zámoly - Pátka összekötő út
- „Battyhány” Fejlesztési Koncepció
- Járdaépítés
- Belterületi utak
- Cifrakerti-tó környezetének kialakítása
- Székesfehérvár belváros-rehabilitáció
- Ivóvízbázis bővítése
- Csatornázás és szennyvíztisztítás
- Általános iskola bővítése és akadálymenetesítése
TAPOLCA
- Badacsonytomaji turisztikai centrum - Alsó bazársor – rekonstrukciója
- Közműves szennyvízelvezetést és tisztítást biztosító szennyvízcsatorna és szennyvíztelep kialakítása, fejlesztése és bővítése
- Wellness szálloda építése
- Térségi Szociális Központ létesítése
- Humáninfrastruktúra fejlesztése Szigligeten
- Honvédségi Ingatlan hasznosítása gazdaságfejlesztési
szempontok alapján
- A korszerű oktatás feltételeinek megteremtése a Tapolcai
kistérségben
- A Tapolcai Kistérség gazdaságfejlesztő és munkahelyteremtő programja (Ipari- Mezőgazdasági Park továbbfejlesztése Zalahalápon)
- Családok átmeneti otthona, anyaotthon kialakítása

TATA
- A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás településeinek vízrendezése
- A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös
József Gimnáziuma, Tata rekonstrukciója
- Tata műemléki belvárosának rehabilitációja integrált városfejlesztés keretében
- Tata Kocsi úti ipari park elkerülő útja
- A tatai visszatérő karsztforrások okozta műszaki problémák
megelőzése
- A tatai Öreg-tó – Ramsari terület – vizes élőhely rekonstrukciója, környezetének infrastrukturális fejlesztése
- Baj faluközpont felújítása
- Szabadidő központ kialakítása a Duna partján, Dunaalmáson
- A Fő utca felújítása és rehabilitációja Dunaszentmiklóson
- Integrált intézményfejlesztés, hatékony működtetés az
általános iskola, óvoda összevonásával Kocson
- Polgármesteri hivatal építése Naszályon
- Európa Falu építése Neszmélyen eurorégiós együttműködéssel
- A szomódi általános művelődési központ gyermekintézményeinek egységesítése többfunkciójú közösségi terek
kialakításával
- A tardosi 065-075. helyrajzi számú mezőgazdasági utak kiépítése
- Közművesítés Vértestolnán
TATABÁNYA
- Közterületek, járdák, parkok, utak felújítása
- Közintézmények felújítása
- Ifjúság, sport, kultúra
- Turizmus fejlesztése
- Egészséges ivóvíz biztosítása
- Elkerülő utak építése
- Műemlékek védelme
- Sárberek - Bánhida közúti összeköttetésének megteremtése
- Tatabányai általános iskolák akadálymentesítése és 3 db
intézmény átfogó felújítása
- Alsógalla városrész fő közlekedési útvonalának teljes rekonstrukciója (Táncsics Mihály út)
VÁRPALOTA
- Település rehabilitáció a Várpalotai Kistérségben
- Kistérségi közúti kapcsolatok

- Vállalkozói és kisvállalkozói telephelyek kialakítása ipari
parkokban és azon kívül
- Meglévő iparterületek rehabilitációja, a külföldi és hazai vállalkozóknak vonzó és diverzifikált telephely megteremtése
- Újlaky vár rekonstrukciója
- Alternatív és megújuló energiák
- Rekreációs és pihenőparkok, játszóterek és felújítása és
kialakítása
- Szociális és rehabilitációs központ és foglalkoztató
- Szálláshely kapacitás és választék, szolgáltatások bővítése
- Közösségfejlesztés a kistérségben, idegenforgalmi esemény
marketingakciók lebonyolítása a térségen belül és kívül
- Szociális és felzárkóztató programok hátrányos helyzetű
csoportoknak
- Uszoda kialakítása, sport és szabadidőcélú fejlesztések
- Kistérségi foglalkoztatási stratégia elkészítése és végrehajtása
- Munkaerőpiaci koordinációs Iroda létrehozása
- Felnőttképzés rendszerének fejlesztése
- Játékváros

Regio Regia

- Konferencia- és továbbképzési központ létesítése
- Lakott külterület egészséges ivóvízzel történő ellátása
- Zalahaláp - Hegyesd közötti út felújítása
- Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
- KOMPLEX képzési, tanácsadási és marketing központ
kialakítása

VESZPRÉM
- Belterületi utak, járdák felújítása
- Séd-völgy rehabilitáció I. ütem
- Önkormányzati intézmények bővítése, fejlesztése
- Felszíni csapadékvíz elvezetés
- Turisztikai vonzerő fokozása, fejlesztése
- Kistérségi kerékpárút hálózat engedélyezési tervezése és
kivitelezése
- Többfunkciós közösségi tér kialakítása
- Környezetvédelmi beruházás, szennyvíztisztító bővítés
- Belterületi utak, járdák építése
- Fejlesztési, építési tervek elkészítése
ZIRC
- Térségi oktatási, nevelési intézmények infrastruktúrafejlesztése
- Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának megteremtése
és fejlesztése
- Mentőállomás fejlesztése Zircen
- Belterületi út-és járdafelújítás a Zirci kistérség településein
- Térségi csapadékvíz elvezetés
- Munkahelyteremtő, foglalkoztatást bővítő beruházások
támogatása
- Idősgondozás, családgondozás térségi hálózatának kialakítása
- Ipari parkok fejlesztése a Zirci kistérségében
- Zirci szabadidőpark kialakítása
- Közös turisztikai marketing tevékenység és térségi turisztikai
beruházások megvalósítása a Zirci kistérségben
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TATABÁNYA HATVAN ÉVES –
KONFERENCIA, VETÉLKEDŐ, WEBOLDAL
Sikeres pályázatot nyújtott be tavaly a Nemzeti Civil Alapprogram
Civil Önszerveződés, Szakmai és
Területi Együttműködés Kollégiumához a Polgári Tatabányáért
Alapítvány a „Tatabányai civil
szervezetek együttműködése a
helyi értékekért” témakörben. A
nagyszabású projekt – amelyben
szerepel városismereti vetélkedő,
konferencia és a város természeti
és kulturális értékeit, épített örökségét bemutató weboldal – több
civil szervezet összefogásával
valósul meg.
Az együttműködő szervezetek 2007. májusáig
valósítják meg a pályázatban megjelölt identitásnövelő célokat Veizer Tamás projektötlete
alapján. A megvalósításban szerepet kap a Növekvő Életfa Egyesület, a Szabadtéri Bányászati
Múzeum Alapítvány, a Peron Music Alapítvány.
Az együttműködők között szerepel a Tatabányai
Múzeum és több szakember.

1. INFORMÁCIÓS WEBOLDAL
KIALAKÍTÁSA –
WWW.VAROSUNKTATABANYA.HU

A honlap a város múltját, értékeit is bemutatja,
rendszerezi, ezzel is segítve városunk, Tatabánya
minél jobb megismerését – a város határain túl
is. A weboldal tartalmazza a Belinszki Zoltán
által elkezdett Országra szóló Tatabányaiak
legfrissebb adatait, ennek összeállításában nagy
szerepet vállal Cserteg István és Pap Tibor. A
honlap ugyanakkor segíteni kívánja a város civil
szervezeteit a kapcsolattartásban, egymás megismerésében is, a programjaik népszerűsítésében.

2. VÁROSTÖRTÉNETI KONFERENCIA
MEGSZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA

A város fennállásának 60. évfordulója alkalmából
május 10-én, csütörtökön és 11-én, pénteken
kétnapos várostörténeti konferenciát rendeznek
a Tatabányai Múzeumban. A szakmai fórumon
neves előadók elemzik majd a város fejlődését
urbanisztikai, szociológiai, településföldrajzi
szempontból, ismertetik a gazdasági szerkezetátalakítás hatásait, szó lesz az épített örökségről,
a természeti értékeink védelméről, a környezeti
változásokról. Foglalkoznak ökológiai helyzettel,
a nemzetiségekkel és az elődközségekkel is.
A szervezők minden tatabányai és környéken élő
érdeklődőt várnak a konferenciára, s akár egyegy téma iránt érdeklődő csoport (diákok, civil
szervezetek) jelentkezését is szívesen várják. A
konferencia szervezői – a pályázatban közreműködők, valamint a Tatabányai Múzeum szakemberei – bíznak abban, hogy 2007. októberére
könyv és CD formájában is lesz lehetőségük megjelentetni a tanácskozás anyagát.

3. SZÜLETÉSNAPI VÁROSISMERETI
VETÉLKEDŐ MEGSZERVEZÉSE,
LEBONYOLÍTÁSA

A szervezők február 2-án hirdették meg a születésnapi városismereti vetélkedőt. Az izgalmas
játék környezeti értékeink, múltidéző és épített
örökségünk témakörben hirdeti meg sok játékos
elemmel színesített fordulóit.
A verseny kiírása, a jelentkezési lap összes
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feladata már megtalálható a www.varosunktatabanya.hu weboldalon. Március 5-éig várjuk a
csapatok je-lentkezését a www.varosunktatabanya.hu weboldalon található űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap küldhető e-mailben
(info@varosunktatabanya.hu), postán vagy
személyesen is.
Postán vagy személyesen: TAHITI, 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1. (A Közművelődés
Házában). A feladatok beadási határideje:
2007. április 22.
A gálaműsort és eredményhirdetést május 12én tartják a szervezők a Szabadtéri Bányászati
Múzeumban – egész napos családi programmal
egybekötve. A verseny végén kategóriánkénti és
összesített győztest hirdetünk. A legjobb csapat
izgalmas kirándulást nyerhet, és még sok értéke
díjat vehetnek majd át a díjazottak a díjátadó
ünnepségen.

KVÍZJÁTÉK

Kvízjátékot is hirdetünk a www.varosunktatabanya.hu weboldalon. A vetélkedő 2007.
február 2-án indul. Bárki benevezhet! A
játékban való részvétel egyetlen feltétele a
www.varosunktatabanya.hu weboldalon történő
regisztráció. Mindazok, akik a Regisztráció
menüpont alatt bejelentkeznek, már könnyedén
válaszolhatnak a kvízkérdésekre, és egy klikkeléssel kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb
válaszlehetőséget. Hetente hétfőnként 5-5 új
kérdés jelenik meg az interneten.
Egy-egy kérdéssor megoldására két hetük van
a versenyzőknek, utána már nem küldhető be
megoldás.
A projekttel, a meghirdetett programokkal
kapcsolatban részletek a ww.varosunktatabanya.hu weboldalon találhatóak. Kérdéseijket,
észrevételeiket az info@varosunktatabanya.hu
e-mail címen várjuk.
Bővebb információ:
Veizer Tamás
30/3737-038, 30/6929-469;
Zachar Zoltán
20/533-1649

VIZITDÍJ-AUTOMATA NETTÓ
380 000 FT-ÉRT AZ ALBACOMPTÓL
A fémpénzes fizetésre
alkalmas
készülék
az
alacsony árának köszönhetően a kisebb rendelők
számára is elérhetővé
teszi az adminisztráció
automatizálását.
Az Albacomp – szemben az eredetileg más funkciókra tervezett és e
célra utólag átalakított készülékekkel
– kifejezetten vizitdíj fizetésére
tervezte az új automatát, amely a
célirányos fejlesztésnek és egyszerű
funkcióinak köszönhetően jelenleg a
hazai piacon a legkedvezőbb áron
nyújt megoldást a vizitdíj-fizetés
adminisztrációjára.
A készülék – azon kívül, hogy nyugtát ad a vizitdíj befizetéséről, bizonylatot állít ki a vizitdíj-mentesség
igazolására (az OEP adatbázisból
történő lekérdezés alapján) és alkalmas egyéb egészségügyi információk
lekérdezésére (például a vizitdíjfizetés számon követése, fizetési
mentesség ellenőrzése), – képes sorszám nyomtatására és betegirányítási
funkciók ellátására is, amennyiben
összekapcsolják a rendelőben működő asztali számítógépekkel. Az
automatában működő PC mindemellett szabadon programozható, így
tetszőleges további funkciókkal bővíthető a felhasználók egyedi igényei
szerint. Az üzemeltetés egyszerű, az

elektromos áramon – és igény
szerint az internetkapcsolaton
– kívül csupán a pénztárgépszalag
cseréjéről és a pénzkazetta ürítéséről kell rendszeresen gondoskodni.
A 2.8 Ghz-s processzorral, 80
GB-os merevlemezzel és 256 MB
DDR RAM-mal szerelt számítógépen Linux operációs rendszer fut, a
nyugtát thermo-nyomtató készíti. A
készülék kiegészíthető kártyaolvasó,
vonalkódolvasó illetve GSM/GPRS
modem opcióval.
Érdemes tudni, hogy a vizitdíj-automatákra 25%-os állami támogatás
vehető igénybe, így a nettó ár
285 000 Ft, amely egy átlagos
háziorvosi rendelő hat heti vizitdíj
bevételének felel meg. A készülékhez azonban bérleti konstrukcióban
is hozzá lehet jutni, így három év
alatt, ingyenes helyszíni szervizeléssel
együtt havi 17-18 000 forintba
kerül.
A gyártó egyéves helyszíni garanciát
biztosít, ráadásul „bárhol az országban 50 km-es körzetben elérhető
egy Albacomp szerviz” – tudtuk
meg Pukler Gábor vezérigazgatótól.
A vizitdíj-automaták állami támogatásáról bővebb információt a
www.eum.hu oldalon, a készülékekről pedig a www.albacomp.hu
oldalon olvashat.

50 ÉVES
A MAGYAR KÉPREGÉNY
Ez a kis szórakoztató melléklet nem akar
másról szólni, mint egy méltatlanul mellőzött
műfaj kis honi évfordulójának szolid megünnepléséről. Ötven éve Zórád Ernő grafikusművész Winnetou című rajzos sorozatában honosította meg a szóbuborékos, azaz klasszikus
képregényt.
Jómagam gyermekként – bár imádtam olvasni, mintegy öt év
alatt sikerült kivégeznem a zalalövői közkönyvtár több tízezres
könyvállományát – a hatvanas, hetvenes években megváltóként
vártam csütörtökönként a Füles érkezését, valamint az akkori Pajtás
újság megjelenését.
Ezekben a lapokban - később a Magyar Ifjúságban, a Képes
Nyelvmesterben, a Népszavában, sőt olykor a Zalai Hírlapban,
és a Pesti Műsorban is – ugyanis mindig közöltek képes történeteket, amelyek a verbális, olvasott információkon túl képileg, amúgy
filmszerűen is kiegészítették az olvasottakat.
Kik segítettek ebben? Zseniális alkotók:
Korcsmáros Pál, a Rejtő figurák megalkotója, Zórád Ernő, a
szecessziós, Krúdy-s, Gugi Sándor és Endrődi István a karikatúra
mesterei, Sebők Imre a fekete-fehér színek varázslója, Szenes
Róbert a végletekig kidolgozott grafikák mestere, avagy az újkori
magyar képregény guruja, Fazekas Attila, aki ráadásul belekóstolt
– anno domini – a saját kiadású füzetek piacra dobásába is.
Tinédzserként eme vágyamat – amely nem oltotta, csak kiegészítette a „valódi” irodalom utáni érdeklődésemet – igyekeztem
megosztani másokkal is. Általános iskolai osztálytársaim közül
sokan nem átallották magukévá tenni – bizony hazavitték – az általam iskolába behozott, akkurátusan összefűzött képregényeket.
Nagyon örültem, amikor úttörőként kineveztek a helyi papírgyűjtési akciók amolyan beszedőjének. Mázsaszám jöttek a hatvanas
évek újságjai, amelyből bizony kitépdestem a képregény oldalakat, sokszor késő estig gubbasztva a papírhalom felett.
A középiskolában aztán levelező (hobby) partnerre találtam,
akivel cserélgethettük nézeteinket, no meg a hiányzó sorozatok
részeit. Kiss Ferencnek hívták az illetőt, ma a Füles újság elismert
képregény forgatókönyvírója.
Jött aztán az „átkos” eltűnése, a rendszerváltozás. Immáron
harmincéves fejjel csak lestem, hogy a polcokon már Supermenek,
Batman-ek vigyorognak – ez valahogy nem dobott fel. Hálisten
volt néhány újság – Hepiend, Menő Manó, Komix –, amelyek
kielégítették a nívós képregények utáni vágyódásomat.
Ezek az újságok úgy 1990 körül aztán gazdasági nehézségek
miatt sorban megszűntek, maradtak az amerikai szuperhősök…
Néhány évig dolgoztam a Komárom-Esztergom megyei napilap-

nál, a 24 Óránál, ahol akkoriban egy zseniális grafikus, Gáspár
Gusztáv (Árgus) színesítette karikatúráival az amúgy szürke
írásokat. Megismervén a képregény iránti vonzódásomat, Árgus
mester valamikor ’95 tájékán kezembe nyomott egy négyoldalas
rajzos történetet, amelyet a fent említett Kiss Ferenccel közösen
készített, ám egyetlen magyar újság sem hozta le.
Mivel teljesen jogtiszta a dolog, úgy gondolom, hogy a magyar
képregény tényleges megjelenésének ötvenedik évfordulóján
semmi mással nem tiszteleghetek jobban az úttörő elődök emléke
előtt, minthogy saját lapunkban ezt a kis krimit immáron közkinccsé teszem, akár a Szépségfesztivál győztes hölgyeinek is
figyelmébe ajánlva!
Olvassák figyelemmel, és akit érdekel, mellesleg megjegyzem,
hogy Budapesten, az ominózus Erzsébet-téri Gödörben március
közepén immár harmadik alkalommal képregényfesztivál lesz – ahol
bemutatkoznak az elátkozott műfaj legújabb, ígéretes tehetségei.
Ha érdekli, tartson velem, én biztosan ott leszek!
Veér Károly

SZÉPORSZÁG RENDEZVÉNYIRODA
1. SZÉPORSZÁG SZOLGÁLTATATÓHÁZ ÉS RENDEZVÉNYIRODA

Évtizedes előélet alapozta meg a SZÉPORSZÁG Szolgáltatások jelenlegi színes, szép palettáját. A
rendezvényekkel eleinte ösztönösen bátorítottuk a közönséget a közvetlen részvételre, szereplésre, vetélkedésre, az aktív cselekvő, személyes közreműködésre. A későbbiek során egyre tudatosabban törekedtünk a szépség és a jóság, a család és az egészség, a verseny és a fiatalság, az üzlet és a társasági élet, az
előadó- és alkotó művészet harmóniájára. Fő célunk a pozitív életérzés megteremtéséhez, fenntartásához
és erősítéséhez való hozzájárulás.

2. SZÉPSÉGVERSENYEK

Az elmúlt tizenöt évben közel 30 szépségversenyt szerveztünk! Ezek közül kiemelkednek a Miss Universe Hungary
Szépségverseny Országos és Nyugat-Magyarországi döntői,
a Miss Alba Regia (Székesfehérvár), a Magyar Tenger Szépe (Balatonfüred), a Miss Tavirózsa (Hévíz) a Miss Suli,
és a Veszprém-Veszprém Megye Szépe rendezvények Veszprémben. Az általunk
szervezett szépségversenyek küldetése, hogy egy időben jelenítjük meg a szépség
és a jóság, a verseny és a fiatalság, a kultúra és az üzlet harmonikus egységét. Arra
törekszünk, hogy minden résztvevő többet nyerjen vissza, mint amennyit erkölcsi,
anyagi, vagy kapcsolati tőkéjével hozzátett.

3. GYERMEKMŰVÉSZETI FESZTIVÁLOK

Eddig nyolc alkalommal szerveztük meg a Veszprémi Játékok
Nemzetközi Gyermekművészeti Fesztivált Veszprém-BalatonBudapest helyszíneken. A rendezvények során húsz nemzet
több mint száz városából hétezer gyermekművész szerepelt,
szórakozatott és szórakozott Veszprémben, a Balaton partján
és Budapesten.

4. SAINT-EX NEMZETKÖZI REPÜLŐFILM FESZTIVÁLOK
Eddig két repülőfilm fesztivál szervezésében vállaltunk főszerepet. A SAINT-EX Nemzetközi Repülőfilm fesztiválok ideális
színhelye volt Veszprém,városa, mint a korábbi tv-találkozók
házigazdája. Az első alkalommal a dokumentumfilmek játszották
a főszerepet. A második alkalommal már a reklámfilmek is versenyeztek, valamint a játékfilmek bemutatói színesítették a fesztivált.
Minden kategóriában az első helyezettek Golden Propeller díjat
vehettek a győztesek.

5. (AUTÓS TALÁLKOZÓK) ORSZÁGOS SUZUKI BULI
Az eddigi legnagyobb vállalkozásunk az Országos Suzuki Buli
kezdeményezése és megszervezése Veszprém-Szentkirályszabadja
repülőterén. A bulit a Suzuki márkatulajdonosok népes családját
megszólítva az egész autós társadalom tízezrei részére szerveztük.
Ötven részprogram a háromnapos fergeteges hosszú hétvégén.
Idén az Országos Scania Kamionos Találkozó a legnagyobb
rendezvényünk.

7. REKREÁCIÓ – EGÉSZSÉG – SZÉPSÉG - ÜZLET

Heti rendszerességgel, csütörtökönként 17.00 - 18.00 óra között láthatják, hallhatják a SZÉPORSZÁG Szolgáltatások szakmai, üzleti és általános prezentációit.

6. BIOLABOR - MODERN
GYÓGYSZERMENTES KEZELÉSEK

A Biolaborban olyan bioelektronikus közérzetjavító kezelés
folyik, amely a biofizika huszonegyedik századi csúcseredménye. A kúra 4-5 alkalommal 20-30 percet vesz
igénybe. A kezelt személy nem érezhető ultra-finom
impulzusokat kap, így hatunk a szervezet állapotára.
Keressen fel bennünket a saját egészsége érdekében.
De gondoljon Családjára, Barátjára, Ismerőseire is!
Dr. Burján Jenőné (SZÉPORSZÁG Szolgáltatóház, Veszprém Kereszt u. 9. Tel.: 88-789-986,
30-670-7791.)

8. GYERMEKMOSOLY NYÁRI TÁBOR –
GYERMEKÜDÜLTETÉS

Veszprém-Bakony-Balaton2007. július 1.-augusztus 31.
Jelentkezőket várunk a
Gyermekmosoly Nyári Táborba!
SZÉPORSZÁG Rendezvényiroda,
Veszprém Kereszt u. 9. (Fortuna Udvar)
Tel/fax: 88-789-986, Mobil:30-427-3960,
E-mail: szeporszag@chello.hu

9. K ALOCSAI PORCELÁN
MINTABOLT VESZPRÉMBEN

A Kalocsai Porcelánmanufaktúra Márkaboltja nyílt Veszprémben! A teljes
választékot felölelő készletből, NÉVRESZÓLÓ, CÉGLOGOS, MONOGRAMMAL VAGY DÁTUMMAL ELLÁTOTT
EGYEDI MEGRENDELÉSEK TELJESÍTÉSE IS!
Esküvőre, személyes vagy üzleti ajándéknak, belföldre
és külföldre egyaránt. Kézzel festett eredeti kalocsai
magyaros minták az ország harmadik porcelán manufaktúrájából, Kalocsáról.
SZÉPORSZÁG Szolgáltatóház Mintaboltja
Veszprém, Kereszt u. 9. (Fortuna udvar)
Tel:88-789-986, 789-78, 30-956-7712
E-mail:szeporszag@chello.hu

– Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy nekem nem csak kívülről
rózsaszínű a világ, és azt is, hogy ehhez
a sikerhez nem kellettek bulvártémák, nem
kellett gyűlölet, csak egyszerűség. Most már úgy érzem, hogy
ezzel szeretnék foglakozni. Ének-zene tagozatos iskolába jártam,
az alapok megvannak, de szeretném képezni magam. Ebben
anyu – aki énektanárnő – a segítségemre lesz. A tanulást sem
hanyagolom el, média-kommunikációs szakon szeretnék továbbtanulni.
Amikor fentebb cuki jelenségről és megosztottságról írtam, arra
gondoltam, hogy bárhol megemlítettem a témát, a vélemények
két szélsőség között ingáztak. Ugyanez mondható el a világhálón megjelent reagálásokról is. Van azonban néhány tanulság is:
a szemünk előtt, egy videoklippen belül alakul át egy gyerek
kamasszá, és ez akkor is így van, ha ők úgy fogalmaznak, hogy
változott a „szívcsi, a fíling, meg a satöbbi”. Az is megállapítható, hogy ismét bebizonyosodott az internet hatalma, és ennek
még ebben az esetben is van gazdasági vonzata – tekintettel a
vásárolható CD-kre, pólókra és egyéb bigyi–bogyókra. De már
túl messzire mentem, így már csak egy javaslatom van: nézzék
meg a cukivagyok.hu honlapot. Hogy stílszerű legyek: tök zsír!
Süle Károly

„Cuki, cuki vagyok, szeretnek is a nagyok…”

DÓRINAK MOST
MINDEN NAGYON CUKKER
A történet egyszerűnek látszik: adva van egy modellstúdiót
vezető fiatalember, egy egykori tanítvány tinilány, egy kis fütyörészés, néhány zenészhaver, egy jó számítógépes szakember,
és indulhat a buli. Valójában mégsem ennyire egyszerű a világ:
Tatabányán semmiképpen, de némi netes böngészés után állíthatom, hogy Cukiból országosan is ismert személyiség lett.
Mondhatni jelenség. Sőt: megosztó jelenség. A részletekről
Haász Sándor menedzserrel és Lugosi „ Cuki” Dórival beszélgettem.

HAÁSZ SÁNDOR

– Valamikor az elmúlt nyáron kutyasétáltatás közben ugrott be a mára már

ismertem, és megkérdeztem tőle,
vállalná-e a dal feléneklését, és a
klipben való szereplést. Ő vállalta,
és onnan már nem volt megállás.

– Hogyan tovább ?

– Elkészült egy új CD is, a kapcsolódó klippen dolgozunk. Újabb dalok
is vannak a tarsolyban, más zenei
stíluson is gondolkodunk. A nyár
végére már színpadon is előadható
produkciót tervezünk.
– Milyen a fogadtatás ?

– Sokan paródiának vélik, de nem
az. Egészen egyszerűen egy tinilány
tiniszlengben énekel. Aki ezt így
fogja fel, és érti is ezt a nyelvet, annak tetszik, aki megpróbálja műértő
pózba vágni magát és elemezgetni,
azoknak nem.

LUGOSI „CUKI” DÓRI

– Amikor Sanyi telefonált, természetesen beszéltem a szüleimmel.
Először azt hittük, hogy ez csak
egy jó poén, de amikor kiderült,
hogy komoly, úgy döntöttünk, hogy
belevágunk. Egy teljesen új világba
csöppentem. Kezdetben szórakozásnak tűnt, ma már azonban egy kicsit
munka is.
– Hogyan reagált a környezeted?

közismertté vált refrén és dallam, majd
az ötlet, hogy lehetne ezzel kezdeni
valamit. Beszéltem néhány barátommal, akik azt mondták, hogy ez akkora
hülyeség, hogy ezt meg kell csinálni.
– Hogyan lett az ötletből valóság ?

– Miután összejött a csapat, felhívtam Dórit, akit még az általam
vezetett Geratti Modellstúdióból

– Mi történt azóta?

– Elkészült a Cuki vagyok című
szám és annak videoklipje, létrehoztuk a cukivagyok.hu honlapot,
amelyet szeptember másodika óta
több mint egymillió látogató keresett fel. Szerepeltünk mind a két
nagy kereskedelmi televízióban, és
rengeteg egyéb felkérésnek teszünk
eleget.

– Az Árpád gimibe járok, így azonnal szembesültem a véleményekkel.
A nálam kisebbek körében egyértelmű a siker. A kortársaim között már megoszlanak a vélemények.
Sokan úgy gondolták, hogy mindez
csak magamutogatás, és talán vannak olyanok is, akiket az irigység
motivált. Közösségi weboldalakon
rajongói klubok alakultak, nagyon
sok pozitív visszajelzést kapok.
– Hogyan csapódik le benned
az, ami körülötted, veled történik ?

kerékpárral,
autóval, de
még vonattal
is eljuthatnak a
hegység szívébe. Kirándulásaink során érintsük a festői szépségű
Gaja-szurdokban található Római fürdőt,
a Cseszneki vár gótikus romjait, a Bakony
szívében fekvő Bakonybélt, ahol István
király bencés kolostort alapított, s Szent
Gellért emlékére állított kápolna, Szent kút
és kálvária található.
Induljunk sétára a Bakony lejtői és a
Balaton-felvidék ölelésében elterülő megyeszékhelyen, a páratlan szépségű
Veszprémben, melyet Szent István király

és Gizella királyné kőszobra s a mögöttük
magasodó Bakony vonulata őriz. A várnegyed mellvédjéről – ahol a királyi pár
szobra áll – szép kilátás nyílik a város egyik
jelképévé vált Völgyhídra. Várbéli sétánk
során megcsodálhatjuk a Szent Mihály
bazilika, a Szent György és Gizella kápolna, a Fellner Jakab tervezte püspöki (ma
érseki) palota épületét és számos műemlék-, illetve műemlék jellegű házat. A város
galériái, múzeumai, az állatkert, a színház
megannyi vendégmarasztaló programot kínál. A Veszprémtől pár kilométerre fekvő
Balácapusztán római kori villagazdaságot
csodálhatunk meg.
Herend nevét hallva a világ minden táján

akad olyan ember, akinek egyből a porcelán jut eszébe. Az 1826-ban alakult
porcelánmanufaktúra az évek során méltán
lett világhírű. A nemrégiben megépült
– a világon egyedülálló – Porcelániumban
megismerkedhetünk a herendi csodával, a
porcelán készítésével és festésével.
A Bakony keleti vonulatánál fekszik Várpalota. A törökök ellen hősiesen harcoló
Thuri György kapitányról kapta nevét
a vár, melyet a Zichy család a XVIII.
század elején építtetett barokk kastéllyá.
A szépen helyreállított épületben az
ország egyetlen Vegyészeti Múzeuma, és
a Bányászattörténeti Gyűjtemény kapott
helyet. A szomszédos Öskü település
különleges formájú, a XI-XII. században
épült kupolás tetőzetű körtemploma már
a 8-as főútról is jól látszik. Várpalotáról a
Tési-fennsíkon át jutunk el a Bakony fővárosába, Zircre. A város alapítása III. Béla
király nevéhez fűződik, aki 1182-ben
cisztercitákat hívott a településre, és a rend
tagjai létrehozták az apátságot. Az épületegyüttesben kapott helyet a Reguly Antal
nevét viselő Műemlékkönyvtár. A 65 ezer
kötetből álló gyűjtemény ritkaságokat,
ősnyomtatványokat is őriz. Ez az épület
ad otthont a Bakonyi Természettudományi
Múzeumnak is. A Bakony hegység tetején
álló apró település Tés. Itt találhatók az
ipartörténeti műemlékként nyilvántartott
szélmalmok, melyek az 1840-es években
épültek, s közülük egy ma is működik.
A Nyugat-Bakony és a Somló hegy ölelte
térség központja Ajka városa, mely elsősorban üvegiparáról, csiszolt kristály
termékeiről híres. A közeli ajkai parkerdő
kiváló kirándulóhely, a Csinger-völgyben Bányászattörténeti Múzeum várja

az érdeklődőket. Következő úti célunk
Devecser, a 8-as főút mellett fekvő kisváros. Nevezetessége az a – gótikus és
reneszánsz jegyeket is viselő – barokk
kastély, melyet a XV. században épült
erődítményszerű várkastélyból építtetett át
az Esterházy család.
A Nyugat-Bakonyban érjük el az Europa
Nostra kitüntető címet viselő Magyarpolány falut. A Petőfi utcai népi házsor
Nemzeti Örökségünk része. 1770 körül
épült az öt stációs kálvária, melynek „lábánál” minden pünkösdkor nagy sikerrel
mutatják be a „Polányi Passió”-t.
A Kristályvölgy nyugati „kapuja”, a Somló
hegy, az ország legkisebb történelmi borvidéke. A kialudt vulkáni kúp ősidők óta
ideális hely a kiváló minőségű szőlő- és
bortermelésre. A Somló hegy tetején a
XIII. században emelt vár romjai láthatók,
ahonnan csodás kilátás nyílik a rendezetten sorakozó szőlőültetvényekre és a
Bakonyra.
Veszprém megyében található az ország
műemlékeinek 10%-a! Az 1178 látnivaló valamennyi kort és stílust képvisel
a római időktől kezdődően. A legtöbb
történeti emlék (410) a XVIII. századhoz
köthető, 87 a XII-XV. századból maradt
ránk, míg 449 a népi építészet remeke.
Ez a megye büszkélkedhet egyedül az
országban négy történelmi borvidékkel,
úgymint: Balatonfüred-csopaki, a badacsonyi, a somlói és Balaton-melléki borvidék.
Veszprém megye rendelkezik a legszélesebb körű Tourinform hálózattal.
A megye különböző pontján 14 iroda,
valamint a Megyei Turisztikai Hivatal
munkatársai hasznos információkkal, kiadványokkal és programajánlatokkal várják a
vendégeket.

„MÁS, MINT MÁSUTT…
VESZPRÉM MEGYE”
Veszprém megye a Balaton és a Bakony hegység ölelésében hazánk párját ritkítóan gyönyörű térsége. 4493 négyzetkilométernyi területén 217 településen – közülük tizennégy városi rangú
– 370 ezer lakos él. A Bakonyi erdők patakokkal, barlangokkal
tarkított vadregényes tája, a Balaton hűs habjai, az 1178 műemlék, mind-mind megannyi felejthetetlen élményt ígér, maradásra vagy visszatérésre csábítva a látogatót.
A Balaton Európa legnagyobb édesvizű
tava. A selymes vizű, homokos partú és
medrű tó a vízi sportokat kedvelők, a
horgászok, a felhőtlen pihenésre vágyó
családok paradicsoma. Sétánkat a balatonedericsi Afrika Múzeumnál kezdjük,
a megyehatárnál lenyűgöző látványt nyújt
a kialudt vulkáni kúpok és a tó találkozása.
Szigliget XIII. században épült várának
romjai után a vulkánok völgyébe érünk.
Badacsonyban és környékén, a mintegy
1000 hektáros történelmi borvidék zamatos borait kóstolhatjuk meg. Badacsonytomajon látogassunk el a Balaton festőjének,
Egry Józsefnek emlékmúzeumához és
Szegedy Róza présházához! Balatonudvariban, a régi református temetőben a
XIX. század első feléből ránk maradt, mű-

emlékké nyilvánított különleges szív alakú
sírkövek csodálhatók meg.
A Tihanyi-félsziget hazánkban elsőként
vált természetvédelmi területté. Ezen a
lenyűgöző tájon alapított bencés apátságot I. András király, kinek sírja az apátság
altemplomában található. A félszigetet
magunk mögött hagyva megérkezünk
az északi Balaton-part központjába,
Balatonfüredre. Hazánk közel kétszáz
éve legkedveltebb üdülőhelyéről 1846
szeptemberében indult útjára az első
balatoni gőzhajó, a Kisfaludy. Irodalomtörténeti különlegesség Jókai Mór emlékmúzeuma. Balatonfüred gyógyüdülőhelyként is ismert, az itt fakadó savanyúvizes
forrásokról már a XVII. században is
tudtak, napjainkban e vizet gyógyászati

célokra hasznosítják az itt működő Állami
Szívkórházban.
Kirándulásunkat a Balaton-felvidéken,
Nagyvázsonyban folytatva a Kinizsi
vár lakótornya már messziről üdvözöl
bennünket, belső terében számos színes
programot élvezhet a közönség, s ha már
eljöttek, bizonyára megnézik a ma már csak
romjaiban látható gótikus pálos kolostort,
a Postamúzeumot és a Néprajzi Múzeumot is. További utunk a vadregényes
Művészetek völgyén át vezet, ahová – kapolcsi központtal – évről évre nagysikerű
rendezvénysorozat vonzza a látogatókat.
A völgytől néhány kilométerre elérjük a
Káli-medence nevezetességeit, a kőtengert, a szabadtéri színpadként használt
kőfejtőt és a népi építészet emlékeit. Észak
felé haladva érjük el Tapolca városát és
annak nevezetességét, a Tavasbarlangot.
A barlangrendszer 300 m-es szakaszát
csónakázva is megcsodálhatjuk.
Sümeg városához bármely irányból is
közelítünk, fölénk magasodik a XIII.
században épült vár romja. A Dunántúl
legnagyobb romvárához kényelmes sétaút
vezet, s a várban hangulatos várjátékok,
szabadtéri előadások nyújtanak kellemes
kikapcsolódást.
Észak felé haladva elérjük a Dunántúl
Athénjeként is emlegetett, nagy történelmi
múltú barokk várost, Pápát. A főteret a
klasszicizáló késő barokk stílusban emelt
katolikus Nagytemplom uralja. A Nagytemplom méltóságteljes épületének szép
keretet adnak a Fő tér XVIII. századi
barokk polgári házai. A szintén barokk
Esterházy kastély helyén valamikor vár
állt. A kastély ma könyvtár és múzeum. A
város egyedi látnivalója a Kékfestő Múzeum, és a református gimnázium épületében
található 75ezer kötetes egyházkerületi
könyvtár.
A közeli Bakony hegység igen kedvelt kirándulóhely. A túrára indulók gyalogosan,

A FESZTIVÁL KIÁLLÍTÓI
M. NAGY JÓZSEF

SKORÁN ISTVÁN RÉZDOMBORÍTÁSAI

Skorán István 1951-ben született Munkácson. Az érettségi után rézdombormű-készítésből mestervizsgát tett Ukrajnában. Hét éve él Magyarországon, Veszprémben. A régió több településén
is bemutatkozott kiállításaival.
A Művészetek Völgye programsorozat keretében, Pulán átadott, felújított kápolna Szent Flórián
képe is az ő nevéhez fűződik. Alkotásai az ország számos más városába eljutottak. Rézdomborműveivel kijevi és moszkvai nemzetközi kiállításokon szerepelt, de láthatták mesterműveit Ausztriában,
Görögországban, Németországban, Csehországban, Lengyelországban és Romániában is.
A Veszprémi Alkotók Klubjának tagja, civilben egy támogató szolgálatnál dolgozik. Felesége
pedagógusként szociális gondozó. Két gyermekük van.

LÁNG TIBOR

A Bakony fotóklub alapítója, vezetője életmű-kiállításával köszönti a fesztivált. A most 80 éves fotóművész
két, alkalomhoz illő, és a tárlaton látható fotóját mutatjuk be.

HOFFER ILDIKÓ – KERAMIKUS MŰVÉSZ (ZIRC)

„Gyermekkert, mondhatnám belépve a zirci műterembe… Ilyen az örömhír
– agyagba formázva. Hoffer Ildikó kerámiáiról sugárzik a béke, a derű. Megérezzük, hogy micsoda szeretettel készíti őket, s át- meg átjár minket is,
megérint a felhőtlenül tiszta, naivan őszinte gyermekor, saját gyermekkorunk
emléke. És a vágy, hogy de jó lenne újra kitárt szívvel, lélekkel látni a világot,
bízni az emberekben, előitéletek nélkül odanyújtani kezünket mindenkinek,
ha találkozunk…” – irta a NAPLÓ elmúlt évi karácsonyi számában Toldi
Éva újságíró.

FELLÉPŐK:
GERGELY RÓBERT - FELLÉPŐ ÉS MŰSORVEZETŐ

színész, énekes. 1980-ban végezte el a Színművészeti Akadémiát. Akkor a Pécsi
Nemzeti Színházhoz szerződött, majd 1988-ban, miután egy évig szabadfoglalkozású volt, a Vidám Színpad tagja lett. 1990-től a Fővárosi Operettszínháznál
töltött egy évadot. 1991 óta ismét szabadfoglalkozású.
Sikereit főképp énekes szerepekben érte el. Emmanuelle c. lemeze (1991) platinalemez lett. Erich Segal Love Story c. regényét ő dramatizálta és adja elő. F.Sz. Igor
(Barillet–Grédy: A kaktusz virága); Don Lockwood (Brown: Ének az esőben).
A Veszprém Szépe Szépségversenyek visszatérő vendége. Először 1992-ben
szerepelt a szépségverseny vendégművészeként. Legutóbb 2004-ben láthatta, hallhatta a veszprémi közönség.

LÉGIERŐ BIG-BAND

Gálaműsorunkon fellép a Légierő Big-Band – karnagy
Katona János alezredes
Fotónkon A Szépország Rendezvényiroda legnagyobb
rendezvényén, az Országos Suzuki Bulin, 2006 nyarán
látható az együttes.

NYÍRŐ SZABINA (ORINTÁLIS TÁNCOS, HASTÁNC OKTATÓ) WWW.SHANAZ.HU
Shanaz: perzsa eredetű név, jelentése különböző átírásokban: egy virág neve, a király kedvence, büszkesége, avagy a fiatalasszony, menyasszony
„Gyermekkorom óta sokoldalú érdeklődésem folytán számos művészeti jellegű tevékenységgel kerültem
kapcsolatba, melyek egy része a zenéhez kapcsolódik, mint a társastánc, néptánc, a korcsolyázás, a
zongorázás, az énekkar, a gitározás. Majd 2003 tavaszán rátaláltam a hastáncra, ami első kipróbálásra
rabul ejtett, és segített igazán kiteljesedni és magamra találni. Megváltoztatta az életem, szerelemmé és
hivatássá vált. Emellett mesteremmé: soha nem szűnik meg újabb titkokat, igazságokat feltárni előttem
a művészetről, az érzelmekről, az emberlétről, a nőiségről -- az egész világról.”

VÁLASSZA MEG A KIRÁLYI RÉGIÓ LEGSZEBB MODELLJÉT!

A LEGSZEBB MODELL KATEGÓRIÁJÁBAN SZINTÉN SZAVAZHAT A LEGSZEBBRE A SORSZÁM FELTÜNTETÉSÉVEL!

KEDVES VENDÉGÜNK!
Ön dönti el a szakértő zsűrik mellett, hogy 2007-ben ki legyen a Királyi Régió (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye) legszebb hölgye, és legnagyobb karrier előtt álló modellje, azaz a Miss Regio Regia 2007!

KÉRJÜK, ÖN IS VEGYE ELŐ TELEFONJÁT, ÉS SZAVAZZON A LÁNYOKRA!

Szavazni lehet február 25-én (vasárnap) 14.00 óráig, az alábbi feltételekkel:

Figyelem, emeltdíjas a szavazás!
A hívás díja: 175 Ft + Áfa
Szavazni lehet
- SMS üzenetként: a versenyző sorszámát a 06-91-33-32-55 –re kell elküldeni
- Közvetlen hívással: a 06-91-33-32-55-öt tárcsázva a kérdésre a versenyző sorszámát kell beütni!
Technikai telefonszámok: 88-789-986 vagy 30-388-5498
Szavazatával a Gyermekmosoly Alapítvány útján a IX. Veszprémi Játékok Nemzetközi Gyermekművészeti Fesztivált támogatja!

MISS REGIO REGIA 2007.
SZÉPSÉGFESZTIVÁL PROGRAMJAI:
2007. FEBRUÁR 24. SZOMBAT
10.00 – Fesztivál megnyitó ünnepség
Helyszín: Városi Művelődési Központ, Veszprém
– Védnöki köszöntő – Debreczenyi János, Veszprém Megyei
Jogú Város polgármestere
– Megnyitó beszédek a szervezők részéről: Domokos József
– Producer, Veér Károly – Regio Regia főszerkesztő
– Kiállítások megnyitása (Sipos Zoltán Városi Művelődési
Központ igazgatója)
Láng Tibor életmű-fotókiállítása
M. Nagy József faszobrász kiállítása,
Hoffer Ildikó keramikus kiállítása
Kalocsai Porcelánfestő kiállítása
Skorán István rézdomborításai
Szépség- és modellverseny
10.30 – Bemutatkozó interjúk köznapi öltözetben
11.30 – Modell-verseny
12.00 – Szépségverseny fürdőruhás bemutatkozások
13.00 – Szépségverseny alkalmi ruhás bemutatkozás
14.00 – Ebédszünet
15.30 – Verseny értékelése

2007. FEBRUÁR 25. VASÁRNAP
10.00 – Szép alkotások ( képző-és iparművészeti kiállítások)
10.00 – Szép tájak a Királyi Régióban
10.00 – 17.00 a Pannon Egyetemen
Esküvő – 2007. Kiállítás a GP-EX 2003 Kft. szervezésében
Helyszín: Városi Művelődési Központ
17.00 - Díjátadó Gála
Helyszín: Városi Művelődési Központ Színházterme
Műsor:
Gergely Róbert önálló műsora
Anaconda Rock’n’ Roll Club
Eszter Fashion Line
Szünet: szavaz a közönség!
Nyirő Szabina hastánc, Tasner Nikolett ének,
Légierő Big-Band koncert
Konferál: Gergely Róbert és Lakner Gabriella
Eredményhirdetés díjátadás, finálé
A díjakat a szponzorok képviselői, illetve a Közép-dunántúli
Régiót alkotó megyék Megyei Közgyűléseinek vezetői adják át.

16.00 Szép versek- és dallamok a pódiumom.
Váci Mihály Irodalmi Színpad
Dávid Roland énekes
17.00 Szép tájak a „Királyi Régióban” filmklub
– filmvetítés
– diaképes, projektoros bemutató
– 2007. évi idegenforgalmi kiadványok

Művészeti vezető: Forgács Anita
Stylist-látványtervező: Mátyás Edit
Producer: Domokos József

ZIM Secco Galéria kiállítás megnyitó
és a fesztivál zárófogadása a Városházán 20.00 órakor kezdődik

