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HURRÁ, TAVASZ!
Ma reggel madárcsicsergésre ébredtem, bár a hajnal kissé hűvösre sikeredett, 
napközben hétágra sütött a napocska. Éjszaka macskák randalíroznak, párkereső 
nyávogásuk csecsemősírást idéz. Pattannak a rügyek, a rövid tél amúgy is előrehozta 
a tavaszi seregszemlét. Emberek szorgoskodnak a földeken, kertekben. Uraim, höl-
gyeim, visszavonhatatlanul beköszöntött a tavasz!
Március idusán nagy forradalmunkat ünnepeljük, ezen sorok írásakor még nem tudni, 
békében, avagy békétlenségben -, mindenesetre reméljük a legjobbakat.
MI, ahogy címlapunkon is látható immáron a tavasz előhírnökeként régió szépét 
választottunk Veszprémben, valóban egy igazi tavaszvirágot, az örökösen mosolygó, 

csodaszép Rácz Krisztina személyében.
Sikerrel zajlott a rossz időjárás – esett az eső 
– ellenére a jubileumi, tizenötödik Rotáció 
Expo, megjelentek az első vállalkozói pályáza-
tok, a Balatonon, Velencei-tónál készülnek a 
szezonra, mindenhol pezseg az élet.
Soha nem látott mennyiségű települési hír is 
helyet kap magazinunkban, reméljük, minden-
ki megtalálja a számára kedves olvasmányt. 
Hogyan is zárhatnám ezt a kis bevezetőt? 
Talán így: békés márciust, szebb tavaszt kíván 
a főszerkesztő:

Veér Károly



A rövid látogatás alatt a magyar de-
legációnak lehetősége nyílt előadást 
hallgatni az Aacheni Kereskedelmi és 
Iparkamara Magyarországhoz fűződő 
gazdasági kapcsolatairól. A küldött-
ség tagjai ellátogattak Németország 
piacvezető jégkrémgyárába, továbbá 
megismerkedtek a járás nevezetessé-
geivel. A partnermegyék képviselői 
megállapodtak az idén megrendezendő 
jelentős, közös nemzetközi esemény, a 
Barátság Fesztivál részleteiről. Az egy 
hétig tartó fesztiválnak az év második 
felében a Komárom-Esztergom megyei 
Tarján település ad otthont. A nagy-

szabású találkozóra skót és német ze-
nészek, táncosok, továbbá asztalitenisz 
játékosok érkeznek októberben szűkebb 
hazánkba.
A kamara tájékoztatást nyújtott a né-
met-magyar gazdasági kapcsolatokról. 
A rendszerváltás után Németország 
gazdasági kérdésekben is nyitott kelet 
felé, így napirendre kerültek a Közép-
Kelet-Európára vonatkozó kérdések is. 
Észak-Rajna-Wesztfália 16 kereskedelmi 
és iparkamarája között felosztották az 
országokat, így a magyar gazdasági 
kapcsolatokért az aacheni kamara 
lett a felelős. A kamara elektronikus 

„Magyarország könyvet” működtet a 
honlapján, melyen folyamatosan frissítik 
az aktuális gazdasági környezetre vonat-
kozó adatokat. A kamara nagy segítsé-
get nyújt a befektetések ösztönzésében: 
partnerkeresés, konferenciák szervezése 
és az érdekképviselet is a tevékenysé-
geik körébe tartozik. Az aacheni ré-
gióból 206 német vállalkozásnak, azon 
belül Heinsberg járás 41 cégének van 
magyarországi gazdasági kapcsolata. 
A kapcsolatok közül az export-import 
tevékenység a legjelentősebb, de töb-
ben rendelkeznek saját képviselettel is 
Magyarországon belül. A helyi kereske-
delmi és iparkamara mellett a kézműves 
kamara is ápol magyar kapcsolatokat. 
Megyénkből az Esztergomi Ipartestü-
let a partnerintézményük. A német fél 
várakozását fejezte ki, hogy a megyei 
látogatás után megnő az érdeklődés 
a magyar vállalkozók részéről Német-
ország nyugati fele iránt. 

KEMÖH

ELNÖKI LÁTOGATÁS HEINSBERGBEN
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Varga Zita, Turi Bálint, Helmut Preuss, Stephan Pusch, Nagy Gabriella, dr. Völner Pál, Sam Campbell, Horst Wamper, dr. Sarlós Tünde, 
Jochen Ciosz, Bob Atack

Bemutatkozó látogatásra utazott a németországi Észak-
Rajna-Wesztfália tartományban található Heinsberg járás-
ba dr. Völner Pál, a megyei közgyűlés elnöke. A háromnapos 
vizit alakalmával az 1999. óta hármas testvérmegyei kap-
csolatot alkotó partnerterületek, a fogadó Heinsbeg járás, 
a skóciai Midlothian Council és Komárom-Esztergom megye 
vezetői egyeztettek a partnerkapcsolat továbbfejlesztésé-
ről. A megyei közgyűlés elnökét Turi Bálint, a Nemzetközi 
Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság elnöke, Nagy Gab-
riella titkárságvezető, Varga Zita és dr. Sarlós Tünde nem-
zetközi referensek kísérték el. 
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A kormány által meghirde-
tett pólusprogram célja olyan 
fejlesztési források megpály-
áztatása, amelyek a gazdaság 
versenyképességének növelé-
sét szolgálják – hangsúlyozta 
Pál Béla, a Közép-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács 
elnöke, miután mind a tíz be-
nyújtott projekttervet elfogad-
ta a Pólus Bizottság. 

Ezt követően a Székesfehérvár-Veszprém 
Fejlesztési Tengely Program keretében 
elkészült megvalósíthatósági tanulmányo-
kat ismertették a projektek kidolgozói a 
Technika Házában. A 2005 óta folyó 
előkészítő munka eredményeként az öt-
letekből konkrét projektek lettek, sőt a 
pólusvárosok mára már megvalósíthatósági 
tanulmányokkal rendelkeznek a tervezett 

fejlesztésekről. A Székesfehérvár-Veszprém 
pólustengely keretében tíz nagyprojektet 
dolgoztak ki. Ezek elsősorban a mechatro-
nikai, az informatikai, a bioenergetikai, és a 
környezetvédelmi területekre irányulnak.
 
– Az Alba Innovációs Park, mint a kuta-
tás-fejlesztési, oktatási, és innovációs me-
nedzsment tevékenységek székesfehérvári 
helyszíne szerepel a támogatott projektek 
között. 
– A Fehérvár Expo Kereskedelmi és Nem-
zetközi Vásárközpont, a városi, regionális, 
országos és nemzetközi szakmai és tudomá-
nyos rendezvények, kiállítások, vásárok, 
konferenciák helyszíne lenne.
– A Technológiai Inkubátorház, az innová-
ciós folyamatok résztvevőit segíti majd, mű-
szaki, technikai és technológiai támogatással 
és ahhoz kapcsolódó tanácsadással.
– A Kodolányi Tudásközpont,  a regionális 

gazdasági és munkaerő-piaci igényekhez 
igazodva, a rugalmas képzési formákat ki-
dolgozó, szolgáltató campussá kíván válni.
– A Pannon Tudományos és Technológiai 
Park, mint a Pannon Egyetem bázisán kia-
lakuló tudásközpont és logisztikai központ 
a K+F és innováció orientált iparágak 
betelepedését biztosítaná. 
– Az Innováció az Információs Technoló-
giákban, a Pannon Egyetem 5 alprojektet 
(Informatikai Biztonsági, Egészségügyi 
Informatikai, Nano-, és Biotechnológiai, 
Műszaki Informatikai Kutató-Fejlesztő Köz-
pont) magában foglaló, komplex informati-
kai tudásközpont elképzelése. 
– Az Ökopolisz a Pannon Egyetem kör-
nyezeti iparhoz köthető tudásközpont ter-
ve, amelyet kutatások és kísérleti fejleszté-
sek elvégzésével, a jellemző környezetipari 
technológiák hazai elterjesztésével kívánnak 
megvalósítani. 

– A „Közép-Dunántúli 
Klaszter-közösség”, a Fejlesz-
tési Tengely kulcsiparágai-
hoz kapcsolódó klaszterek 
létrehozását, fenntartható 
működtetését tűzte ki célul, 
megbízható klaszter-me-
nedzsment háttérrel. 

– A Közép-Dunántúli 
Regionális Innovációs 
Ügynökséget ismert és el-
ismert innovációs hídképző 
menedzsment szervezetté 
alakítanák. 

– A gazdaságfejlesztést 
szolgáló komplex képzési 
rendszer keretében pedig, 
a  gazdasági szereplők 
igényeihez igazodó korszerű 
munkaerő képzés feltétele-
inek bővítését teremtenék 
meg, az esélyegyenlőség 
biztosításával.

Forrás: kdrfü

SZÉKESFEHÉRVÁR–VESZPRÉM 
FEJLESZTÉSI TENGELY PROGRAM





A T a r t a l o m b ó l :
SZÉKESFEHÉRVÁR–VESZPRÉM FEJLESZTÉSI TENGELY PROGRAM – 5. OLDAL

A kormány által meghirdetett pólusprogram célja olyan fejlesztési források megpályáztatása, amelyek a gazdaság 
versenyképességének növelését szolgálják – hangsúlyozta Pál Béla, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács elnöke, miután mind a tíz benyújtott projekttervet elfogadta a Pólus Bizottság. 

SZÉKESFEHÉRVÁRRA LÁTOGATOTT APRIL H. FOLEY, AZ USA NAGYKÖVETE – 10-11. OLDAL

2007. február 26-án három helyszínen látták vendégül az USA nagykövet asszonyát: az Össz-haderőnemi 
Parancsnokságon, a Comenius Gimnáziumban, s a Fejér Megyei Szent György Kórházban.

JUBILEUMI ROTÁCIÓ EXPO TATÁN – 13-14. OLDAL

Az égiek úgy látszik nem nagyon kedvelik a tatai Rotáció Expót, a régió hagyományosan évi első nagyobb 
kiállítását és vásárát. Tavaly fagy és jég, idén pedig ronda eső próbálta elvenni a kiállítók, a rendezők és a 
közönség kedvét attól, hogy kilátogassanak az edzőtáborba.

BESZÉLGETÉS SZÁNTAI LAJOSSAL A PILIS SZÍVÉRŐL, MŰKÖDÉSÉRŐL – 38-39. OLDAL

Sokak számára nem szorul magyarázatra a Pilis szakralitása, szentsége. Sűrűn emlegetjük szakrális királyi központként, 
ami annyit jelent, hogy a legrégibb időktől kezdve, királyi, családi birtok volt, Visegrádtól Esztergomig királyi várak, 
kastélyok sokasága volt található.

SPORTCSARNOKOT NEVEZNEK EL FÖLDI IMRÉRŐL – 54-55. OLDAL

Kedves ünnepség helyszíne volt a tatabányai Sport Étterem, ahol Tatabánya Megyei Jogú Város önkormányzata, 
a Tatabányai Sport Club és a Magyar Súlyemelő-szövetség köszöntötte Földi Imrét, a nemrégiben a nemzet 
sportolójának megválasztott kiváló súlyemelőt.

SIKERES VOLT AZ I. REGIO REGIA SZÉPSÉGFESZTIVÁL – 60-66. OLDAL

A Szépország Rendezvényiroda és lapunk, a Regio Regia üzleti magazin első ízben rendezte meg a regionális 
szépségfesztivált február 24-25-én Veszprémben, amely keretet adott a Királyi Régió legszebb hölgyeinek a 
bemutatkozásra, versengésre.

Tartalom
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A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS 
FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜLÉSE

Önkormányzati épületek aka-
dálymentesítésére és belterü-
leti útfejlesztésre írják ki az 
első regionális pályázatokat; 
kistelepüléseknek nagy segít-
séget jelenthetnek a régiós 
szintre került, elsősorban az 
önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó, infrastruktúra-
fejlesztést szolgáló hazai 
pályázatok – hangzott el a 
Közép-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács legutóbbi 
ülésén. 

Önkormányzati épületek utólagos aka-
dálymentesítésére és belterületi utak 
fejlesztésére írják ki az első pályázatokat 
a Közép-dunántúli régióban. A Regionális 
Fejlesztési Tanács február 23-án, Szé-
kesfehérváron megtartott ülésén előze-
tesen jóváhagyta a pályázati felhívások 
kritériumrendszerét. Pályázat beadására 
önkormányzatok jogosultak, akadálymen-
tesítés esetében  415 millió forint, bel-
területi utak esetében pedig 1,8 milliárd 
forint fejlesztési forrás válik elérhetővé 
2007-2008-ban.  A pályázati kiírások 
2007 márciusában jelennek meg.

Régiós szintre kerültek, az eddig is a 
regionális fejlesztési tanácsok által kezelt 
TEÚT pályázatok mellé a TEKI és CÉDE 
pályázatok és a decentralizált Vis major 
keret a 2007. évi költségvetési törvény 
értelmében. Az önkormányzatok finan-

szírozása, kiváltképp a kistelepüléseken, 
forráshiányos. A fejlesztések megvalósí-
tása kizárólag állami támogatással, sikeres 
pályázatokkal lehetséges. Ezt szolgálják 
a TEKI, CÉDE és TEÚT pályázatok, 
amelyek most a Regionális Fejlesztési Ta-
nácsokhoz kerültek. 
Elsősorban az önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó infrastruktúra megteremtéséről 
van szó. Ez alatt a humán infrastruktúra, 
azaz az oktatás, művelődés, egészség-
ügy, szociális ellátás és a sport területén 
megvalósuló fejlesztések értendők. Avagy 
a termelő infrastrukturális beruházások, te-
hát a közművesítés, utak építése, továbbá 
a turizmushoz kapcsolódó korszerűsítés, 
valamint az ipari fellendülést célzó be-
ruházás. 

A Visegrádi 4-ek régióinak társadalmi, 
gazdasági fejlődése, versenyképesség- 
növelése érdekében, várhatóan Szé-
kesfehérváron rendezik ez év júniusában 
a V4 régiók IV. fórumát, amelynek 
finanszírozására a Visegrádi Alapokon 
belül lehet pályázni. A rendezvény ak-
tualitását indokolja, Bulgária és Románia 
EU csatlakozása, amely szükségessé teszi 
a határellenőrzés szigorítását, valamint, 
hogy a Schengeni Egyezmény értelmében 
– a belső határokon (szlovén, osztrák, 
szlovák) a határátkelőhelyeket és így a 
határellenőrzést felszámolják. 

A Tanács döntött Bizottságai és Munka-
csoportjai tagságáról, valamint a Dunaka-

nyar Térségi Fejlesztési Tanács munkájában 
történő részvételről is. 

Bizottságok:
Regionális Gazdaságfejlesztési Bizottság
Regionális Innovációs Bizottság
Regionális Közkincs Bizottság
Monitoring Bizottság, Regionális 
Infrastruktúra Fejlesztési Bizottság
Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési 
Tengely Pólus Program Bizottság
Regionális Turizmusfejlesztési Bizottság
Integrált Városfejlesztési Bizottság

Munkacsoportok:
Közlekedési Munkacsoport
Közkincs Munkacsoport:
Gazdasági Versenyképesség Munkacsoport
Oktatási munkacsoport
Település- és városfejlesztési munkacsoport
Infrastrukturális és környezetfejlesztési 
munkacsoport

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács megtárgyalta a Dunakanyar Térségi 
Fejlesztési Tanácsba, a Közép-Dunán-
túli Regionális Munkaügyi Tanácsba, a 
Közép-Dunántúli Ifjúsági Tanácsba, a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program 
és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program Monitoring Bizottságaiba történő 
tag delegálására vonatkozó javaslatot.

Forrás: KDRFÜ

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe utalt támogatási előirányzatok 2007. évben  felhasználható

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
5. sz. melléklet 14. pont
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása ................................................................. 355,32 mFt

7. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior támogatása a 16.§(1) bek. d. pontja szerint

Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések (HÖF TEKI) ................................................................................................ 80,13 mFt

Területi kötöttség nélküli Önkormányzati fejlesztések (HÖF CÉDE) ................................................................................................ 389,25 mFt

Decentralizált vis maior alap.................................................................................................................................................. 103,90 mFt
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A Megyei Vöröskereszt 
meghívására Tatabányára 
látogatott dr. Habsburg 
Ottó. A Páneurópai Unió 
örökös elnöke február 22-
én, a Kereskedelmi, Ven-
déglátó és Idegenforgalmi 
Szakközép- és Szakiskolá-
ban tartott rendkívüli tör-
ténelemórát. 

Az egykori királyi család sarja kilencven-
ötödik életévében járva is természetes 
szellemi frissességéről tett tanúbizonysá-
got, amikor több százas hallgatóság előtt 
beszélt. Az idős politikust a Megyei 
Vöröskereszt képviseletében Vimrázy 
Istvánné, megyei igazgató, Komárom-
Esztergom megye nevében dr. Hidas 
János alelnök, Tatabánya Megyei Jogú 
Város részéről Bencsik János polgármes-
ter, illetve Szalai Imre, az iskola igazgató-

ja fogadta. A Kereskedelmi, Vendéglátó 
és Idegenforgalmi Szakközép- és Szak-
iskola diáksága mellett számos, más 
iskola képviseletében érkezett diák és 
pedagógus hallgatta végig dr. Habsburg 
Ottó előadását. Az européer gondolko-
dó egyórás, érdekes gondolatmenettel 
teljesen megragadta a hallgatóságot. A 
Habsburg-család excellenciája elmondta: 
biztos abban, hogy itt, az iskola hallga-
tóságában is ülnek olyan fiatalok, akik 
egyszer akár Nobel-díjasok is lehetnek.

– Bízni kell önmagunkban, fel kell venni 
az európaiságot, ugyanakkor meg kell tar-
tanunk magyarságunkat. Le kell vetkőz-
nünk a „hungaropesszimizmust, mert nem 
igaz, hogy a magyar sírva vigad. Gyö-
nyörű szép jövő előtt állunk, csak rajtunk 
múlik, mit hoz a sors. A politikusainknak 
pedig meg kell tanulni: először legyünk 
magyarok, és csak aztán következzen a 
pártérdek – hangoztak dr. Habsburg 
Ottó megszívelendő tanácsai.
 
A rendhagyó történelemórát követően 
a diákokkal beszélgetett, majd ünnepi 
ebéden vett részt dr. Habsburg Ottó a 
Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenfor-
galmi Szakközép- és Szakiskolában.

DR. HABSBURG OTTÓ 
TATABÁNYÁN

Beszélgetés a diákokkal

dr. Habsburg Ottót dr. Hidas János megyei alelnök köszöntötte Az érdekes előadás mindenkit lenyűgözött 
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2007. február 26-án három 
helyszínen látták vendégül az 
USA nagykövet asszonyát: az 
Össz-haderőnemi Parancsnok-
ságon, a Comenius Gimnázi-
umban, s a Fejér Megyei Szent 
György Kórházban. 

Az első helyszínen zártkörű tárgyalás 
zajlott. Sajtókérdésre válaszolva April 
H. Foley elmondta, hogy ez volt láto-
gatása kiemelt célja.  A nemrég megnyílt 
parancsnokság új szakaszt reprezentál a 
magyar honvédelmi, katonai reformban. A 
hely profizmusa meggyőzte őt arról, hogy 
Magyarország – ezáltal is – még jobban 
beilleszkedik a NATO-szövetségbe. 
A hivatalos programokhoz mindig társítanak 
oktatási vagy karitatív célokat, most Szé-
kesfehérváron mindkettőre sor került. A 
nagykövetség választása elsősorban olyan 
középiskolákra esik, ahol két tanítási nyel-
ven folyik az oktatás. A Comenius Gimná-
ziumban sem okozott gondot a diákoknak 
az angol nyelv ismerete. Bár a meghívás a 
felsőbb évfolyamoknak szólt elsősorban, s 
eredetileg 35 diák részvételét kérték, a 

120 fős logisztikai előadó megtelt, hiszen 
még a legfiatalabb 9. évfolyamosat is ér-
dekelte a program. A tanulók a követség 
honlapjáról és a vitrinekben elhelyezett 
tájékoztató anyagokból készülhettek fel. 
Az iskola színes egyenruha-pólóiban várták 
a vendéget, akit megérkezésekor tapssal 
köszöntöttek. 
A rövid bemutatás után a nagykövet asz-

szony egy prezentációt láthatott, amelyben 
– Győre Gabriella angoltanár kommen-
tárjával – megismerhette az összevont 
intézmény sajátosságait. A sorjázó képek 
közt az egyiken 2006. december 1-jén az 
Alcoa Alapítvány támogatását épp April 
H. Foley adta át az iskola igazgatójának, 
Rockenbauer Lajosnak. 
A nagykövet asszonyt egy pillanatig sem 
hozta zavarba a diáksereglet. Közvetlenül, 
nagyon kedvesen beszélt – állandó szem-
kontaktust tartva hallgatóival. Igyekezett 
meggyőzni minden jelenlévőt arról, hogy 
érdemes amerikai felsőoktatásban gondol-
kodnia, hiszen egy-egy ilyen lehetőség 
egész életét befolyásoló tényező lehet. Az 
ottani főiskolák, egyetemek nyitottságát is 
hangsúlyozta. A nagykövetségi munkáról, 
s a közeljövőben változó vízumrendszerről 
szintén ejtett szót.
A konzulátus egyik szakértője folytatta 
ugyanezt a témát azzal a megnyugtató 
gondolattal, hogy a diákok kiutazása elé 
már most sem gördítenek akadályt, a ké-
relmezők több mint 80%-a megkapta az 
amerikai vízumot ezen indokra.  
A tájékoztató után a tanulók kérdéseire ke-

SZÉKESFEHÉRVÁRRA LÁTOGATOTT 
APRIL H. FOLEY, AZ USA 

NAGYKÖVETE
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rült sor. Az ilyenkor szokásos feszengés és várakozás szerencsére 
elmaradt, rögtön akadtak bátor érdeklődők. Többen vissza-
kérdeztek az ösztöndíj lehetőségekre, pontosítást kértek egy-egy 
programmal kapcsolatban, de elhangzottak személyes kérdések is. 
A Comenius School News iskolaújság szerkesztői nevében Gula 
Melánia és Nagy Anita Beatrix arról érdeklődött, milyen benyo-
másokra tett szert itteni látogatásán a nagykövet asszony. 
A kísérők és biztonsági emberek végig éberen figyeltek, de csak 
annyi dolguk akadt, hogy az egyórás program végére figyelmez-
tessék Foley asszonyt. Ezt követően már csak a kölcsönös aján-
dék átadásra maradt idő. A nagykövetség ismertető könyveket, 
kiadványokat, CD-ket, apró tárgyi ajándékokat hozott, a diákok 
meglepetéseit a virágcsokor mellett csupa comeniusos relikvia je-
lentette: póló, az eddig megjelent iskolaújságok díszkötésben, s a 
nap emlékére szóló személyes oklevél, s persze tapssal búcsúztak 
el a vendégtől a program köszöneteképpen.  
Az iskola vendégkönyvébe dicsérő sorok kerültek: April H. 
Foley kiemelte a fiatalok nyelvtudását, ideális jelöltnek tartva őket 
arra, hogy az USA-ban tanuljanak. 
A Fejér Megyei Szent György Kórházban a vendéget az in-
tézmény fenntartójaként Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke fogadta, a kórházat, illetve a 
szülészetet és az újszülött részleget dr. Szabó László, a kórház 
főigazgatója mutatta be a nagykövet asszonynak. 

Göde Andrea

DIÁKSZEMMEL
 A nagykövet asszony 2006. augusztus 10-én érkezett Magyarországra, és még e hónap 18-
án átadta megbízólevelét a Magyar Köztársaság elnökének.  

Tervei között szerepelt: demokratikus kérdések ismertetése, hangsúlyozni a nők vezető pozícióba kerülésének fontosságát, s hogy 
segítse a diákok USA-beli tanulási lehetőségeinek ismertté tételét minél szélesebb körben. 
Elsőként a nagykövet asszony iskolánk által összeállított prezentációt hallhatott, melyben bemutattuk intézményünk működését 
(osztályokra lebontva), céljait, tevékenységeit, hagyományait.
Utána Ő mondott beszédet, mely kapcsolódott látogatásának okaihoz, munkájához, s a követséghez. Előadása során sokszor 
hangsúlyozta April H. Foley, hogy  mindaz, amit mond, nem a másiknak, a mellettünk ülőnek, vagy épp csak úgy szól, hanem 
ránk vonatkozik, nekünk szól, saját magunknak van lehetőségünk arra, hogy éljünk mindazzal, amit hallottunk aznap, hiszen mind-
ezek a lehetőségek segítséget nyújthatnak tanulmányainkban, jövőnk építésében. 
Ezt követően a konzulátus munkatársa tartotta meg vízumkérdésekkel kapcsolatos tájékoztatóját, és nyugtatott meg bennünket, 
hogy a kérvények több mint 80 %-át jóváhagyják tanulási célú kiutazás esetén.
A hátralévő időben kérdéseinket tehettünk fel, melyek többsége az ösztöndíj programokhoz, és a kinti nyelvtanuláshoz kap-
csolódott, de a 9. osztályosok azt is megkérdezték, April H. Foley-tól, hol nőtt fel, mely országokban járt már, s mit tudott 
ideérkezése előtt országunkról. 
Közvetlen ezután a sajtó jutott főszerephez, ugyanis a napnak csak ezen az állomásán kérdezhettek a vendégtől, tehát megragad-
ták a lehetőséget a média emberei. Ennyi újságíró, kamera és fényképezőgép, talán még sohasem rohangált, vett fel, és kattogott 
egy időben gimnáziumunk történetében.
Izgalmas nap volt!

Nagy Anita Beatrix
Comenius Gimnázium, 10. évfolyam.
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ÖSSZEGZÉS
Évről évre ismételgetjük, hogy a rangos 
mezőgazdasági szakkiállítás kinőtte a he-
lyet, az edzőtábor négyes számú csarnokát, 
és az előtte lévő szabadtéri placcot. Idén 
is harminchat kiállító mutatkozott be, imitt-
amott bizony szűkös körülmények között 
– ám mindenki zokszó és panasz nélkül 
fogadta el a kényszerű helyzetet.
A megoldás – amelyet Orbán István, az 
edzőtábor igazgatója felvetett – az lenne, 
hogy a szomszédos futócsarnokot, amolyan 
mobil, játékos kijáró jellegű megoldással 
össze kéne kötni, így megkétszerezett terü-
leten kóborolhatnának a látogatók. Persze 
mint minden, ez is pénz kérdése – reméljük, 
hamarosan erre is futja az amúgy remek kiál-
lítási helyszínt biztosító intézménynek.
Ráadásul elgondolkodtató, hogy a számos 
átfedést tartalmazó, időben is közeli, tata-

bányai Élettér kiállítással közösen lehetne 
megrendezni ezt a tavaszi seregszemlét 
– erre ragyogó helyszínt biztosítana a tatai 
edzőtábor. Reméljük, a két szervező össze-
dugja a fejét, és sikerül ebben az ügyben 
közös nevezőre jutniuk!
Az ünnepélyes megnyitón Tata város 
újonnan kinevezett jegyzője, dr. Horváth 
Tivadar  további tizenöt, eredményes 
évet kívánt a szervezőknek, Rotáció Kft. 
ügyvezetőinek, Harmath Józsefnek és 
Végvári Istvánnak. Ők a kiállítás másnapján 
értékelték a jubileumi rendezvényt.

HARMATH JÓZSEF ÜGYVEZETŐ 
IGAZGATÓ (ROTÁCIÓ KFT.):

– Az időjárást, sajnos, nem tudjuk be-
folyásolni, bár elkelne némi protekció 
odafent… A folyamatosan csordogáló 
eső ellenére ezen a hétvégén (március 9-

10-én) rengetegen keresték fel a Rotáció 
Expót. Pénteken és szombaton került sor a 
vásárra – ráadásul mindkettő munkanap volt 
– ennek ellenére az első nap délelőttjén, 
de főleg szombaton telt házzal zajlott az 
esemény.
– Aki mezőgazdasági gépekkel, beren-
dezésekkel, szolgáltatásokkal kereskedik, 
az tudja – főleg, hogy tél szinte nem is 
volt – hogy ilyenkor már javában zajlik a 
földek művelése. Ezért aztán számos keres-
kedő partnerünk a munkára hivatkozva idén 
nem tisztelt meg bennünket részvételével. 
Ugyanakkor az ország szinte minden pont-
járól jöttek kiállítók, Békéscsabától Buda-
pestig, így nagyon hamar megtöltöttük a 
rendelkezésünkre álló teret.
– Bátran állíthatom – hiszen szinte minden 
kiállítóval beszélgettem a rendezvény végén 
–, hogy sikeres volt az idei expo. Üzletek 
köttettek, senki nem ment haza eredmények 
– sőt, komoly eredmények – nélkül.
– A jubileumunkra rangos program-
mal sikerült előrukkolni, 
a magyar női 

F

JUBILEUMI 
ROTÁCIÓ EXPO TATÁN

Az égiek, úgy látszik, nem nagyon kedvelik a tatai Rotáció Expót, 
a régió hagyományosan évi első nagyobb kiállítását és vásárát. 
Tavaly fagy és jég, idén pedig ronda eső próbálta elvenni a kiállí-
tók, a rendezők és a közönség kedvét attól, hogy kilátogassanak 
az edzőtáborba. A jubileumi, XV. rendezvény látogatói azonban 
fittyet hánytak a zimankónak, hiszen nagyszerűen sikerült az 
idei seregszemle is.
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teremkerékpár-válogatott 
tartott – stílszerűen – tizen-
öt perces bemutatót. A 
lányok a szomszédos Baj 
községet képviselték, akik 
edzőjük, a testnevelőtanár 
Nagy Györgyi vezetésével a 
szakág kiemelkedő versenyző-
inek számítanak. Fantasztikus 
bemutatójukat nagy tapssal, 
tetszéssel fogadta a megnyi-
tóra érkezett népes közönség. 
Bár a sportág hazai fellegvára 
a Tatával szomszédos község-
ben van, velünk együtt csak 
kevesen élvezhették eddig a 
már-már akrobatikus produk-
ciókat. Reméljük, hogy partnereink – mint jövendő szponzorok 
– láttak fantáziát a lányokban!

VÉGVÁRI ISTVÁN ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ (ROTÁCIÓ KFT.)
– Hogy mivel is köszöntek el a résztvevők? A fővárosi Penda Kft. 
vezetője például azt mondta, hogy ilyen jól szervezett, hangulatos 
kiállításon még nem járt, pedig ott van mindenhol, ahol csak lehet. 
Régi barátaink (a Gép-Alk, a Hidroker stb.), és a személygépko-
csit értékesítők (Géringer, Császár) is elégedetten zárták a vásárt. 
A kerti bútorokat, fatetőket gyártó, forgalmazó Grund cég pél-
dául már első nap eladta az összes kiállított termékét, és számos 
megrendelést vett fel. Egyszóval jól sikerült mindenki számára ez 
a hétvége.

– Ami minket illet, sajátos tendenciát tapasztalhattunk: nem az 
eddig szokásos fűnyírókat, permetezőket vitték vásárlóink, kihasz-
nálva a vásári akciókat, hanem a láncfűrészek területén arattunk 
egyértelmű sikert. Megfigyelhető ugyanis, hogy a távfűtés és a 
gáz árának emelkedése miatt rengetegen visszatérnek a fatüzelésre 
– senki sem akar bérfűrészelőt felfogadni –, és maga fogja össze-
vágni a télire valót.
– Traktoraink, nagyobb gépeink iránt is komoly érdeklődés mutat-
kozott, ám mivel ezek többmilliós tételek, a későbbiekben térünk 
vissza a konkrét üzletek megkötésére.
– Kiállító partnereink zöme már most jelezte, hogy jövőre újra 
el akarnak jönni Tatára, így hát nincs más üzenetünk nekik és a 
közönségnek egyaránt: jövőre – veletek – ugyanitt, ezúttal tizen-
hatodszor!

Vk.
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Átadták Dorogon az új köz-
ponti háziorvosi ügyeletet 
és mentőállomást. A két in-
tézmény ezentúl egy helyen 
folytatja munkáját a dorogi 
kórház területén, a helyreál-
lított gazdasági épületben.

A háziorvosi ügyelet ellátási köre is változik 
a közeljövőben: a dorogi kistérség települé-
sein élő gyermeket és felnőtteket is itt látják 
majd el. A beruházás közel 115 millió fo-
rintba került, melyből 15 millió forintot az 
Egészségügyi Minisztérium biztosított.
Az ünnepségen dr. Tittmann János 
polgármester, országgyűlési képviselő 
elmondta, hogy az új intézmény nem 
Dorog város tulajdona, hanem a Dorogi 
Többcélú Kistérségi Társulás által mű-
ködtetett intézmény. Az átadás része a 
kistérségben folyó komplex egészségügyi 
rendszerfejlesztésnek. Ezután köszönetet 
mondott mindazoknak a szakembe-
reknek, önkormányzati, egészségügyi 
vezetőnek, akik partnerek voltak abban, 
hogy hosszú évek munkája eredménye-

ként átadhatták ezt az állomást.
Emléklapot vehetett át Bakos Géza épí-
tészmérnök, a létesítmény tervezője és 

Adamik Sándor építőmester. A polgár-
mester úr kijelentette, hogy a következő 
lépés a járóbeteg-szakrendelés átalakítása, 
és a már meglévő épület felújítása.
A polgármester után dr. Kökény Mi-
hály, az Országgyűlés Egészségügyi 
Bizottságának elnöke vette át a szót. 
Kiemelte, hogy meg kell erősíteni azt 
az irányt, ahol a mentés és a köz-
ponti alapellátási ügyelet együtt tud 
tevékenykedni. Elmondta azt is, hogy 
az a benyomása, az itt élő emberek 
biztonságban vannak. A polgármeste-
rek tudják, milyen módon kell szervezni 
az ellátást. Örömét fejezte ki, hogy a 
mentőszolgálat is gazdagodik.
Az ünnepségen köszöntőt mondott még 
dr. Gorove László, az Országos Men-
tőszolgálat főigazgatója és dr. Czirner 
József, az Országos Mentőszolgálat 
Regionális orvosigazgatója is.
Végül a nagyszámú érdeklődő előtt át-
vágták a bejáratnál elhelyezett szalagot, 
s a jelenlévőkkel együtt megtekintették 
Dorog és térsége legújabb intézményét.

ÚJ HELYEN A DOROGI KÖZPONTI 
ÜGYELET ÉS A MENTŐÁLLOMÁS
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ÉPÜL BICSKE 
„KULTURÁLIS TENGELYE”

Bicske belvárosának van 
egy határozott közlekedési 
útvonala, amely mentén a 
legfontosabb kulturális 
létesítmények és emlékek 
találhatóak.

Az útvonal egyik végén a volt Bat-
thyány kastély helyezkedik el, ahon-
nan kiindulva a polgármesteri hivatal, 
a Művelődési Központ, a Római Ka-
tolikus Templom és Plébánia, a Vá-
rosi Bíróság és Ügyészség, a Prelúdi-
um Művészeti Iskola, a Szent László 
Általános Iskola, a Csokonai Vitéz 

Mihály Általános Iskola épületei 
sorakoznak. Az útvonal a kisállomás 
előtti hídra vezet, melynek két olda-
lán az egyházi temetők találhatók. 
A folyamatban lévő szabályozási 
terv módosítása az útvonalat, mint 
fejlesztendő „kulturális-tengelyt” 
említi, és a meglévő létesítményeken 
kívül további  elsősorban kulturális 
rendeltetésű épületek elhelyezésére 
biztosit majd lehetőséget.. Az útvo-
nal mentén önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokon is számos lehetőség 
van új beruházásokra. A tervezett 
fejlesztés az útvonal megjelenését és 

hangsúlyát fogja növelni, a mintegy 
kétszáz millió forint értékű beruházás 
2007 júliusáig fejeződik be. A 
tervek szerint a kastélytól a Kossuth 
térig díszburkolatú járda és út épül 
kandeláberekkel, pihenő padokkal és 
új telepítésű fákkal. A kastély bejára-
tánál már készen van az új díszkapu, 
melyen belül a vendégek fogadására 
új portaépület és díszburkolatú foga-
dótér építését tervezi az üzemeltető. 
Ezekkel a kastély patinás épülete és 
parkja közvetlen és színvonalas kap-
csolatba kerül a város főterével. 
A fejlesztési program másik pólusá-

ban a Hősök terén útbur-
kolat felújítás, parkoló 
építés, kertészeti felújí-
tás, közvilágítás fejlesztés 
szerepel a tervek között, 
szintén 2007 júliusi be-
fejezéssel. A Hősök tere  
a templom körüli kanyar-
gós forgalmi rend helyett 
a templom és a plébánia 
közötti egyirányú szakasz 
kétirányúvá lesz alakítva, 
ezzel a gépjárműforgalom 
egyszerűbbé válik. A 
megszűnő elkerülő sza-
kasz helyén díszburkolatú 
sétáló utca van tervezve.

A tervezett fejlesztések 
2007 nyarától gazdagít-
ják a várost, és szolgálják 
a városba látogatókat.
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A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara a Nitrai Kamarával együttműködve si-
keresen pályázott uniós forrásra. Az Interreg III C. 
MODELE pályázatának keretében lehetőségünk 
nyílt a térségben működő kis- és középvállalko-
zásoknak segítséget nyújtani abban, hogy jobban 
kihasználhassák a rendelkezésükre álló szabad terme-
lőkapacitásaikat, bővíthessék üzleti kapcsolataikat, 
gyártáskooperációkat valósíthassanak meg, beszállí-
tóivá válhassanak a térség termelő nagyvállalatainak. 
Uniós forrásokból a vállalkozások számára ingyen, 
a kamarai portálon (www.kemkik.hu) folyamatosan 
elérhető adatbázist hozunk létre. Emellett az ada-
tokat magyar és angol nyelven CD-n és nyomtatott 
kiadvány formájában is publikáljuk, majd azokat 
továbbítjuk a potenciális érdeklődő vállalkozások-
nak, önkormányzatoknak, külföldi befektetőknek. 
A feldolgozott adatok birtokában beszállítói-be-
fektetői konferenciát szervezünk 2007 májusában 
Nitrán, illetve 2007 augusztusában Tatabányán.

A kamara honlapján (www.kemkik.hu /Interreg III.C 
Modele Kamaránk nyertes pályázata ) elérhető az 
az adatlap, melyet kitöltés után (magyar vagy angol 
nyelven) szíveskedjenek e-mailben és faxon Kama-
ránkhoz megküldeni. Határidő: 2007. április 1. 

 Kérdés esetén forduljanak Révai Gabriellához (tel: 
34-513 010, mobil 06-30-457 46 65), vagy 
Dr. Zahorán Tamáshoz (tel: 34-513 014, mobil: 
06-30-993 79 77). Ezúton is felhívjuk szíves 
figyelmüket, hogy a kérdőívben önök által meg-
adott adatokat a fenti módokon publikálni kívánjuk, 
a kérdőív visszaküldését ehhez való hozzájárulásnak 
vesszük. Kérjük, amennyiben bármelyik adatukat bi-
zalmasnak tekintik, azt ne közöljék!

Kérjük, hogy a fenti módon szíveskedjenek hozzá-
járulni térségünk gazdaságának fejlődéséhez!

FELHÍVÁS KAMARAI TAGOK 
ÉS NEM TAGOK RÉSZÉRE 

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.

http://www.kemkik.hu
http://www.kemkik.hu
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PÉNZT, DE HONNAN? PÉNZT, DE HOGYAN?

A ROADSHOW KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÁLLOMÁSA
2007. MÁRCIUS 29: SZÉKESFEHÉRVÁR, ALCOA-KÖFÉM MŰVELŐDÉSI HÁZ

EGÉSZ NAPOS KONFERENCIA A KKV-K, ÖNKORMÁNYZATOK, KISTÉRSÉGI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE.

Mit hoz a Második Fejlesztési Terv 2007-2013 
között az önkormányzatoknak és a kkv-knak? 
Milyen segítő infrastruktúrák, szolgáltatások 
állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a pénzekhez 
hozzá lehessen jutni, véghezvinni, s megvaló-
suljanak a fejlesztések, s a korszerű, 21. szá-
zadi szervezettel, hatékonyan, versenyképesen 
lehessen működtetni azokat?

A rendezvényen ingyenes a részvétel!

ELŐZETES PROGRAM:
 
9.30-10.00 Regisztráció

I. Gazdaságfejlesztés, régiófejlesztés. Pénz, de honnan?
10.10-10.30 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: Kis- és 
középvállalkozások fejlesztésének koncepciója 
Előadó: Kóczián József vezető tanácsos
10.30-10.50 Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program
10.50-11.10 Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.: 
A MAG Zrt. és a GOP meghirdetett pályázatainak bemutatása. 
Előadó: Kovács Tamás, támogatási pénzügyekért felelős igazgató
11.10-11.30 Az MKB Bank Nyrt.: Az MKB Bank Nyrt., a 
vállalkozások bankja. 
Előadó: Szabó Balázs igazgató.

Konzultációs és kávészünet 

II. Infokommunikációs technológiákkal a versenyképességért. 
Pénzt, de hogyan?
11.45-12.05 Pannon Gsm Távközlési Zrt.: A mobil kommuni-
káció határtalan eszköztárával. 
Előadó: Sagyibó Viktor értékesítési igazgatóhelyettes.
12.05-12.20 Microsoft Magyarország Kft.: EUGA – EU 
források informatikára. 
Előadó: Vicze Gábor EUGA programvezető.
12.20-12.35 Invitel Távközlési Zrt.: Miért költöztesse szerve-
reit albérletbe? 
Előadó: Kovács Ákos üzleti szegmens menedzser
12.35-12.50 SAP Hungary Kft.:  “Két legyet egy csapásra!” 
– ERP támogatás a versenyképességhez, EU támogatás a meg-
valósításhoz. 
Előadó: Magyari Donát EU szakértő és Hunyady Lajos account 
manager
12.50-13.05 ITware Kft.: Problémamegoldás felsőfokon. Ideje 

másként gondolkodni az integrált vállalatirányítási rendszerekről. 
Előadó: Bíró Attila értékesítési menedzser.

Konzultációs és ebédszünet

III. Operatív programok, pályázatok. Pénz, de honnan? 
13.50-14.05 OTP Bank Nyrt.: Az OTP Bank Nyrt. Szolgál-
tatásai az EU-s pályázati rendszerben
14.05-14.20 IC Bank Zrt.: “Szeretem és nem szeretem ügyfe-
lek a banki finanszírozás során”. 
Előadó: Sóvágó Gábor akvizíciós vezető
14.20-14.35 FVM.: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Programjának (UMVP) 2007-es lehetőségei, a legfrissebb 
aktualitások. 
Meghívott előadó: Ficsor Ádám szakállamtitkár
14.35-14.50 Humansoft Kft.: A kistérségi e-közigazgatás kor-
szerű és költséghatékony informatikai támogatása. 
Előadó: Pálvölgyi János közigazgatási szakértő 

Konzultáció

IV. Gazdálkodjunk okosabban, versenyképesebben!
14.50-15.05 K+F Tanácsadó Központ a vállalkozások finanszí-
rozásáról hazai és uniós támogatások felhasználásával. 
Előadó: dr. Lőrincz Sándor ügyvezető igazgató
15.05-15.20 Egyeztetés alatt
15.20-15.35 Accor Services: A béren kívüli juttatásokról, 
utalványok és szolgáltatások. 
Előadó: Bene Zita értékesítési vezető.
15.35-15.50 Egyeztetés alatt

Konzultáció 

A változtatás jogát fenntartjuk!
A részvétel csak regisztrációs kötelezettséggel jár!
A résztvevők egész napi ellátásáról a Piac és Profit gondoskodik.
A nap végén értékes nyereményeket sorsolunk ki a jelenlevő 
résztvevők között!

További felvilágosítás és regisztráció:
Tel.: (1) 239-9597, 

E-mail: konfk@piac-profit.hu
A rendezvényt kísérő kamarakiállításon való részvételi és egyéb 

megjelenési lehetőségről részletes információk: 
Tel.: (1)  239-8381, 239-8382, 

E-mail : kmarczis@piac-profit.hu
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A munkaviszonyban lévő ekhó-
zóknak március 1-jétől havon-
ta kell megfizetniük a minimál-
bér összege után az általános 
szabályok szerinti közterheket.

Az egyszerűsített közteherviselési hozzá-
járulást a művészettel, kultúrával foglalkozók 
és a tömegkommunikáció területén dolgo-
zók választhatják évi 25 millió forintos be-
vételig, feltéve, hogy az általános szabályok 
szerint adózó jövedelmük az adóévben eléri 
az év első napján érvényes havi minimálbér 
12-szeresét. Ha a rendesen adózó jöve-
delem ennél kisebb, akkor az évi 25 millió 
forintnak olyan hányadára alkalmazható az 
ekho, amilyen arányt az általánosan adózó 
jövedelem a havi minimálbér 12-szereséhez 
képest képvisel. 
 Ez a szabály az idén nem változott, egy ta-
valy decemberi törvénymódosítás azonban 
kiegészítette azzal, hogy ha a magánszemély 

munkaviszonyban folytat ekho választására 
jogosító tevékenységet, a munkáltató a 
tevékenység ellenértékeként kifizetett ösz-
szegnek csak a hónap első napján érvényes 
havi minimálbért meghaladó részére veszi 
figyelembe az ekho választására vonatkozó 
nyilatkozatot. 
A törvény indoklása szerint ez a rendelke-
zés biztosítja, hogy az ekhót munkaviszony-
ban választó adózó is legalább havonta, a 
minimálbérnek megfelelő összeg után fizesse 
meg a járulékokat.  
Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha 
az ekhózó nyugdíjas; ha a munkáltatóval 
fennálló más jogviszonyában legalább a 
havi minimálbér után, az általános sza-
bályok szerint megfizette a közterheket; ha 
igazolja, hogy az adóév kezdetétől már a 
havi minimálbér tizenkétszeresének megfe-
lelő jövedelem után teljesítette az általános 
szabályok szerint a közterheket. 
 A kifizetőnek az ekhoalap után 20 szá-

zalékos ekhót kell fizetnie, ennek belső 
megoszlása az idén – a munkáltatói társada-
lombiztosítási járulék belső megoszlásának 
változásával összefüggésben – módosult: 
az egészségbiztosítási járulék 11-ről 9 
százalékra csökkent, míg a nyugdíjbiztosítási 
járulék 9-ről 11 százalékra emelkedett. 
A befizetett ekho alapján a magánszemé-
lyek egészségügyi szolgáltatásra, baleseti 
járadékra és nyugdíjbiztosítási ellátásra 
jogosultak, az ekhós jövedelem azonban 
nem számít be a táppénz, gyed alapjába, 
a nyugdíjba pedig csak az ekhoalap 50 
százaléka számítható be. 
A foglalkoztatottaknak az idén is 15 száza-
lék ekhót kell fizetniük, ebből 11 százalék 
személyi jövedelemadó, 4 százalék nyug-
díjjárulék (az utóbbi alól felmentést kapnak 
a nyugdíjasok, valamint akik az adott évben 
a nyugdíjjárulékot a járulékfizetés felső ha-
táráig megfizették).

Forrás: Privátbankár

MÁRCIUSTÓL HAVONTA 
FIZETHETNEK AZ EKHÓSOK

ADÓCSOMAGGAL KÖNNYÍTENE 
A KKV-K ADÓTERHEIN A KORMÁNY 

 A kis- és középvállalkozásokat sújtó adó- és járulékrendszer átalakítása érdekében az idén adóreform-
csomagot készít a kormány – mondta Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter a kormányszóvivői 
tájékoztatón.

A miniszter több felmérésre hivatkozva elmondta: a vállalkozások problémái alapján az adó- és járulékterhek csökkentése mellett javítani kell az üzleti 
környezet kiszámíthatóságát, mérsékelni kell a jogi és adminisztrációs terheket, és javítani szükséges a finanszírozhatóságot. „Ezekre a kérdésekre kíván 
választ adni a kormány” – jegyezte meg Kóka János.
A kormány új kis- és középvállalkozás-fejlesztési koncepciója 2007-től 2013-ig szól. Ezt az indokolja, hogy az EU következő hét éves ciklusában 
közvetlenül ezermilliárd, közvetetten három-négyezermilliárd forint jut vállalkozások fejlesztésére.
Kóka János elmondta, hogy a Széchenyi Kártya konstrukcióban kihelyezett hitel összege mára eléri a százmilliárd forintot és 22 500 vállalkozó 
finanszírozási képességét javították ilyen módon. Hozzátette: a kamattámogatás és közvetlen állami beavatkozás helyett a kockázatmegosztást és az 
állami garancia intézményét tartja a kormány a legmegfelelőbbnek.
A miniszter szavai szerint hetvenmilliárd forint állami segítséggel 1700 milliárd forintnyi kedvezményes és/vagy államilag garantált hitelt helyezhetnek 
ki vállalkozásokhoz. 
Középtávon megszűnnek az elsősorban kamattámogatásra épült konstrukciók. Példaként említette, hogy a Széchenyi Kártya kamattámogatása fo-
lyamatosan csökken. Hasonló a helyzet a Lánchíd Faktoring programmal, amelyet kivezetnek, és helyébe más, az unió által támogatott programok 
lépnek.
A Gazdaságfejlesztési Operatív Programban a prioritásokra 2007 és 2013 között 564 milliárd forint, a kkv-at fejlesztő pénzügyi eszközök kereté-
ben pedig 168,5 milliárd forint áll rendelkezésre. Ezen belül kutatás-fejlesztésre több mint 250 milliárd forintot, vállalkozások komplex fejlesztésére 
220 milliárd forintot, modern üzleti környezet erősítésére közel 90 milliárd forintot különítettek el.
Kóka János közölte: a Magyar Fejlesztési Bankon belül létrehozták a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-t, amelyen belül megvalósul az egy-
ablakos rendszer az uniós vállalkozásfejlesztési forrásokkal összefüggésben.

Forrás: Mfor.hu
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Elérkeztünk a záróakkordhoz 
– dióhéjban megismerhették 
az ajkaiak életét, boldogulását 
támogató intézkedéseket. A 
szerkesztőségbe érkező vissza-
jelzések alapján mára látható, 
hogy a program tényleg jó, re-
ményeink szerint követőkre is 
talált, talál a Közép-dunántúli 
Régió több városában, telepü-
lésén.

4. Lakásszerzési támogatások, lakásépítés-
sel összefüggő visszatérítések.
Az Önkormányzat kiemelt feladatának 
tekinti, hogy segítséget nyújtson a városban 
való letelepedéshez, az otthonteremtéshez.

A LAKÁSHOZ JUTÓK TÁMOGATÁSA

A jelenlegi szabályozás szerint, helyi támo-
gatásban részesülhetnek azok a 40 év alatti 
fiatal házasok (mindkettő a 40 év alatti), 
élettársi kapcsolatban élők akik legalább 
két kiskorú gyermekről gondoskodnak, az 
egyedülálló gyermekes személyek és a 40 
év alatti egyedülállóak, akik:
• Ajkán lakást építenek, vásárolnak, bőví-
tenek, tetőteret-beépítenek, átalakítanak,
• minőségi lakáscsere, jogos igényét meg 
nem haladó lakást építők,
• minőségi lakáscserével, jogos igényét meg 
nem haladón új lakás vásárolnak,
• két vagy többgyermekes családok, leg-
alább egy szobával nagyobb másik használt 
lakást vásárolnak,
• legalább egy lakószobával bővítenek.

A feltételek fennállása esetén a pályázók 
a következő támogatásban részesíthetők:
a) maximum 2.000.000.- Ft-ig terjedhet 
az új lakást építők támogatása
b) maximum 1.600.000.- Ft-ig terjedhet 
az új lakást vásárlók támogatása
c) maximum 1.000.000.- Ft-ig terjedhet 
a tetőtér beépítéssel, átépítéssel új lakást 
kialakítók támogatása
d) maximum 700.000.- Ft-ig terjedhet az 
első lakáshoz jutó fiatal házas vagy le-ga-
lább két kiskorú gyermekről gondoskodó és 
használt lakást vásárlok támogatása

e) maximum 600.000.- Ft-ig terjedhet 
az első lakáshoz jutó gyermekét egyedül 
nevelő vagy első lakáshoz jutó és  élettársi 
kapcsolatban élő használt lakást vásárló 
támogatása.
f)maximum 500.000.- Ft-ig terjedhet az 
első lakáshoz jutó egyedül élő, egy lakó 
szobával bővítő, használt lakást vásárló 
támogatása
A megítélt támogatási összegből az a) 
pontban a vissza nem térítendő támoga-
tás maximum 700.000,- Ft lehet, a b) 
pontban maximum 600.000,- Ft lehet. 
A  c) – f) pontokban megítélt támogatási 
összegből a vissza nem térítendő támogatás 
az 50 %-ot nem haladhatja meg.

A LAKÁSHOZ JUTÓK TÁMOGATÁSA 
2006. ÉVBEN

A támogatásra fordítható eredeti elő-
irányzat 70.000.000.- Ft volt, majd 
8.000.000.- Ft átcsoportosítás után, 
e célra felhasználható az összes keret: 
78.000.000.- Ft, ennek megoszlása 
39.750.000.- Ft kamatmentes kölcsön 
és 38.250.000.- Ft vissza nem térítendő 
támogatás. 2007. évtől az eddigi tapasz-
talatok figyelembevételével a lakásépítéshez 
és lakásvásárláshoz nyújtott önkormányzati 
támogatást továbbra is fenn kívánjuk tarta-
ni. Az önkormányzat telekalakítási straté-
giájának folytatásaként kiemelt célként az 
újonnan kialakított városrészi övezetekben 
elő kell segíteni az építkezések mielőbbi 
megindítását. 

TELEKVÁSÁRLÁS TÁMOGATÁSA

Növeltük a lakásépítési területek számát, 
hogy mindazok, akik új lakás építésével 
kívánják a gondjaikat megoldani, ezt meg 
tudják valósítani. Az elmúlt önkormányzati 
ciklusban 150 db építési telket alakítottunk 
ki. Ezek jelentős része a kertvárosokban, 
Bódén, Tósokon, Padragkúton van, ezzel is 
szeretnénk elérni, hogy az itteni, a kertvá-
roshoz kötődő lakosság, ne kényszerüljön a 
belvárosba költözni. 
A rendszer továbbfejlesztése érdekében a 
helyi támogatás keretében 2007. február 
1-jétől lehetővé tesszük, hogy a pályázók 

közül a telket vásárlók az egyéni körülmé-
nyeik alapján legfeljebb 1.000.000,- Ft 
támogatásban részesüljenek. Ennek fele 
vissza nem térítendő, a másik fele pedig 
kamatmentes kölcsön. A telekvásárlási tá-
mogatásban részesülő, ha az önkormányzati 
rendeletben meghatározott határidőn belül 
érvényes építési engedélyt is bemutat, 
további maximum egymillió forintos támo-
gatásra is jogosulttá válik, az előbbihez 
hasonló (50-50%-os) pénzügyi konst-
rukcióban.
A képviselő-testület 2004. évben mó-
dosította a „Magánszemélyek kommunális 
adójáról” szóló rendeletét, melyben men-
tességet biztosított az adófizetés alól a 
használatbavételi engedély kiadását követő 
10 évben azoknak, akik Ajka város köz-
igazgatási területén új lakást vásároltak, 
lakóházat építettek, vagy emelet-ráépítés-
sel, tetőtér-beépítéssel újabb önálló lakást 
létesítettek, és ott lakóhellyel rendelkeztek.
Legfeljebb három évre mentesülnek a kom-
munális adó fizetése alól, akik szennyvízcsa-
torna közműfejlesztési hozzájárulást fizetnek 
és rákapcsolódnak a csatornarendszerre, va-
lamint azok is, akik önerős közút- valamint 
járdaépítésben részt vesznek.

PANELPROGRAM

Ajka városában a 2003. évben kezdő-
dött az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energetikai felújítása. Az első 
évben mindössze 3 lakóépület nyújtott 
be pályázatot. A három épület esetében 
a felújítással 59 lakás volt érintett. A 
2004. évi panelprogram keretében Ajka 
Város Önkormányzata már 15 lakóépület 
468 lakásának felújítását végeztette el. A 
felújítási munkák 128.819 eFt-os teljes 
bekerülési költségéből azonos mértékben, 
mintegy 42.940 eFt-os hozzájárulásával 
vette ki a részét az önkormányzat, az állam, 
valamint az egyes lakóközösségek.
A 2005. évi pályázati kiírásra minden vá-
rakozást felülmúlt a lakóközösségek érdek-
lődése. Mivel az önkormányzat határozott 
szándéka volt, hogy minden, pályázati 
feltételeknek megfelelően benyújtott pályá-
zatot támogasson, így a pályázat második 

ÚTRAVALÓ PROGRAM: 
ORSZÁGOS SZINTEN EGYEDÜLÁLLÓ
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lépcsőjében már 49 lakóépület, mintegy 
1316 lakásának felújítására vonatkozóan 
nyújtotta be az önkormányzat pályázatát 
a központi támogatás igénybevétele céljá-
ból. A benyújtott pályázatok magas száma 
mellett már megfigyelhető, hogy olyan 
lakóépületek is nyújtottak be pályázatot, 
amelyek 2004. évben már rész vettek a 
panelprogramban, illetve megjelentek a na-
gyobb értéket képviselő teljes körű felújítást 
magában foglaló igények.
A 2006. évben 35 lakóépület (884 
lakás) 498.382 eFt-os teljes bekerülési 
értéket képviselő pályázatának benyújtására 
került sor. A pályázatból 166.122 eFt az 
önkormányzati támogatás, 166.138 eFt a 
lakóközösségek saját ereje, míg 166.122 
eFt a pályázott állam támogatás értéke. Az 
önkormányzat minden pályázatot továbbí-
tott a minisztérium felé.
Az iparosított technológiával épült lakó-
épületek energetikai felújítása évről évre 
egyre nagyobb mértékben hat ösztönzőleg 
a városlakókra, mely nem csak az állami és 
önkormányzati támogatásnak, hanem annak 
is köszönhető, hogy a képviselő-testület 
2004-ben módosította a magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló rendeletét, 
melyben mentességet biztosított az adó-
fizetés alól azoknak, akik a panelfelújítási 
programban részt vállaltak, a felújítás be-
fejezését követően 100.000 – 200.000 
forint önrész esetén egy év, 200.001 
– 300.000 forint önrész esetén két év, 
300.001 forint és feletti érték esetén, 
pedig három évben.
Ezt továbbfejlesztve a 2007. évtől a pa-
nelfelújítási programban 2006. január 1-
jét követően részt vállalók minden százezer 
forintnyi befizetett önrészük után a felújítást 
követő évtől kezdődően 2-2 évnyi kommu-
nális adó alóli mentességet élvezhetnek.
2007. évtől tervezzük, hogy a nem ipar-
osított technológiával készült épületek és 
a családi házak felújítását is támogatjuk a 
panelprogramhoz hasonló tartalommal. Új 
elemként előkészítjük a téglalakások kor-
szerűsítésének városi programját, amelyhez 
állami támogatás nem jár, ezért 50-50 
%-os önkormányzati- és saját erő vállalást 
látnánk indokoltnak. 

HÁZUNK TÁJA PROGRAM

2007-ben megkezdjük a lakóházak környe-
zetének teljes körű rendezését, mely magá-
ban foglalja a parkok, játszóterek, parkolók, 

hulladékgyűjtés, padok és a közvilágítás fel-
újítását és bővítését. A programot a 4 éves 
ciklusban tervezzük megvalósítani.

ÉPÍTÉSI TELKEK KIALAKÍTÁSA

Az önkormányzat kiemelt feladatának tekin-
ti, hogy minden lehetséges módon segítsé-
get adjon a városban való letelepedéshez, 
az otthonteremtéshez. Ehhez növelni kell a 
lakásépítési területek számát, hogy mind-
azok, akik új lakás építésével kívánják a 
gondjaikat megoldani, ezt meg tudják való-
sítani. Ezek jelentős része a kertvárosokban, 
Bódén, Tósokberénden, Padragkúton lett 
kialakítva, ezzel is szeretnénk elérni, hogy 
az itteni, a kertvároshoz kötődő lakosság, 
ne kényszerüljön a belvárosba költözni. 
Fontosnak tartjuk, hogy a kertvárosban élő 
közösségek önálló életet élhessenek, sze-
retnénk hozzájárulni ahhoz, hogy legyenek 
saját művelődési és kulturális központjaik, 
saját emlékműveik, szobraik, hogy mintegy 
„településként a településben” létezhes-
senek.
A 2003-as évben az önkormányzat épüle-
tet vásárolt „Fecskeház” kialakításához. Az 
épület átalakítása után fiatal házasok kap-
hattak helyet a lakásokban, az üzleti célú 
lakásbérleteknél lényegesen alacsonyabb 
áron, öt éven keresztül. Az ott lakás ideje 
alatt vállalniuk kellett, hogy a saját lakás 
megvásárlásához takarékoskodnak, és a bér-
leti idő letelte után megoldják lakásgondjai-
kat. Az önkormányzat így mintegy egymillió 
forint közvetett támogatást nyújtott öt év 
alatt ezeknek a családoknak.
2006-ban az önkormányzat az Ipari Park 
melletti területeket értékesítette a Nagy-
tóberek Kft.-nek, ezzel is elősegítve az 
egységes értékesítési megjelenést, és egy-
séges letelepedési lehetőséget biztosítva a 
leendő vállalkozások számára. 2006-ban 
65 db lakótelket értékesítettünk az Ajkait 
Kft. részére, a következő években további 
területeket kívánunk vásárolni lakótelkek 
kialakítása és ipari tevékenység elősegítése 
céljából.

7. AZ ÉLET MINŐSÉG 
JAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

Napjainkban egyre nyilvánvalóbb felismerés 
az, hogy az öregedés nem csapás, hanem 
nagy lehetőség arra, hogy össztársadalmi 
szinten felhasználjuk az idősek egész éle-
tük folyamán szerzett szellemi, érzelmi, 
tapasztalati erőforrásait. Ugyanakkor az 

időskorúak óriási értéket jelenthetnek csa-
ládjuk és közösségük számára is. Kiemelt 
feladatunknak tekintjük tehát, hogy az 
időskorúak méltó életkörülmények között 
élhessék nyugdíjas éveiket. 

IDŐSEK OTTHONA

Mint ismert, a Vérellátó helyén emelt szintű 
idősek otthonát építettünk. Az otthonra vá-
rakozók listája hónapról hónapra növekszik, 
ezért újabb, úgyszintén negyven férőhelyes 
otthon megépítésének előkészületeit tesszük 
meg 2007-ben azzal az erkölcsi kötelezett-
ség vállalással, hogy az intézményt (amelyet 
a Városligetbe tervezünk) még ebben az 
önkormányzati ciklusban szeretnénk átadni.

JELZŐRENDSZERES 
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Kiépítettük a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtást. Ez a rendszer biztosítja a függet-
len, önálló élet lehetőségét és biztonságos 
az időskorúak számára. Az ellátásban részt-
vevők egy karóra méretű adóberendezést 
kaptak, ennek egyetlen gombját kell rossz-
ullét esetén megnyomniuk – a berendezés 
jelet küld a központba, ahonnan a segítség 
nagyon rövid alatt a helyszínre érkezik. 
2007-ben a jelzőrendszeres ellátást igény-
be vevők számát 20%-kal szeretnénk meg-
növelni, az ehhez szükséges anyagi források 
biztosításával.

NYUGDÍJAS KLUBOK

A városban működő nyugdíjas klubokat 
továbbra is támogatjuk, sőt szeretnénk 
növelni az erre fordított összegeket. Azo-
kat a tevékenységeket támogatnánk első-
sorban, amelyekben a fő cél a közösség, 
az összetartó erő fejlesztése, a közösség 
érdekében végzett munka. A támogatá-
sok megítélésében kiemelt súlyt kap az, 
hogy az adott időskorú közösség milyen 
mértékben vállal szerepet kiemelt városi 
közfeladataink ellátásában, mint amilyen 
például a már jól bevált virágosítási akció, 
illetve a téli figyelő- és jelzőszolgálat mű-
ködtetése.

IDŐSKORÚAK TANÁCSKOZÓ TESTÜLETE

Az Időskorúak Tanácskozó Testületét fon-
tos érdekvédelmi és tanácsadó testületnek 
tekintjük. Minden korosztályt érintő kér-
désekben véleményüket meghallgatjuk és 
döntéseinkben figyelembe vesszük. 
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Bár egy reklámról sosem tudjuk 
előre megmondani, hogy sikeres 
lesz-e vagy nem – ez csak sok 
tesztelés után derül majd ki  
– vannak olyan tényezők, amikre 
ha odafigyelsz, jobb eséllyel éri 
el reklámod a célját. Igazából 
rengeteg ilyen tényező  van, de 
a legfontosabb a következő  hét 
darab!

1. EZ ITT A REKLÁM 
HELYE!

A legelső  lépés egy sikeres reklámkampány-
ban kiválasztani azt a médiumot, ahol a célkö-
zönségből sokan látják majd. Ehhez általában 
elég a józan paraszti ész – pl. melyik újságot 
olvassák a nagy cégek pénzügyi igazgatói, vagy 
melyik rádióadót hallgatja a legtöbb 20 éves.
Ha jobb eredményt akarsz, érdemes annak is 
utána nézni, hogy hogyan fogyasztja a célkö-
zönség az adott médiát: mikor olvassák, melyik 
időpontban hallgatják.
Amíg ezeket nem tudod, addig nagy eséllyel 
pazarolod el a marketing költségvetésedet va-
kon feladott hirdetésekre, amiket lehet, hogy 
sosem lát majd a célközönséged.

2. EGY VISSZAUTASÍTHATAT-
LAN AJÁNLAT

Láttál mostanában olyan reklámokat, amik csak 
egy céget reklámoznak? Cégnév, esetleg tevé-
kenység. Ezt nevezem én kidobott pénznek!
A nagy cégek gyakran képtelenek ellenállni a 
csábításnak, hogy felrakjanak egy logót meg a 
cég nevét, abban bízva, hogy ez új ügyfeleket 
szerez, vagy növeli vevőik hűségét. Lehet, 
hogy ettől a vezérigazgató egója nő , de ez ér-
tékes reklámfelületet vesz el attól az üzenettől, 
ami ELADHATNA.
A vevőket abszolút nem érdekli egy logó, 
sokszor a cég neve sem. A reklámban egy 
dolgot keresnek: egy jó ajánlatot. Egy új 
funkciót a termékben, egy kedvezményes 
ajánlatot, egy kivételes lehetőséget, hogy 
valamihez hozzájussanak, amit már rég kisze-
meltek maguknak, vagy valami olyan új-

donságot, amiről most hallanak először. A 
reklámodban ezért legyen mindig valami, 
amit felkínálsz. Nem kell minden esetben 
azonnal vásárlásra rávenni a célközönséget: 
reklámozhatsz pl. egy honlapot, ahol szá-
mukra valami fontos információ található meg. 
Reklámozhatsz egy ingyenes tanulmányt, amit 
személyesen cégedtől kell, hogy elkérjenek, 
így indítva el az értékesítési folyamatot. És 
persze reklámozhatsz egy klassz terméket 
vagy szolgáltatást is.
A lényeg, hogy a reklám főszereplője az 
ajánlat legyen!
Egy figyelmeztetés: néha egy ajánlat olyan 
visszautasíthatatlan, hogy az már gyanús. Ha a 
reklámod 80%-os árengedményt kínál, sokan 
fogják azt hinni, hogy 50%-kal megemelted 
az áraidat csak hogy nagy számot írhass a 
százalék elé. Ilyenkor írd oda, hogy miért 
tudsz ekkora árengedményt adni, mi az oka: 
ez hitelessé teszi az ajánlatodat.

3. MÁS, MINT A TÖBBIEK
Miért hozzád vigyék a pénzüket és ne a 
konkurensedhez? Pláne egy olyanhoz, akinek 
alacsonyabbak az árai? Ezt alaposan meg 
kell indokolnod, különben érdektelen lesz a 
reklámod.
Mi működhet? Talán nagyobb a választékod, 
mint bárki másnak a városban. Talán a céged 
szállít a leggyorsabban. Találj egy olyan szem-
pontot, ami:
– a célközönséged számára fontos
– amiben a céged valóban elüt a többiektől
Gyakran ez lehet a legnagyobb előny, amit 
ügyfeleidnek kínálni tud céged, így akár a 
főcímbe is érdemes belefoglalni.
De mi van, ha nincs egy ilyen egyedi, csak 
rád jellemző előnyöd? Az baj. Keríts egyet, 
mégpedig gyorsan! Kérdezd meg ügyfeleidtől, 
hogy számukra mi a 3 legfontosabb szem-
pont, és igyekezz az egyikben túlszárnyalni a 
konkurenciát, majd minden kommunikációdba 
foglald ezt bele.
Figyelem! Az ár, mint egyedi, megkülönböz-
tető jellemző nagyon veszélyes játék, ami ha 
elszabadul, tönkre tehet egy egész iparágat. 

Mi magyarok nagyon ár-érzékenyek vagyunk 
– jobban, mint az átlag – így érdemes mindig 
árakat is kommunikálnod, de sose ez legyen a 
legfontosabb szempont! Egy nagy versenytárs 
mindig meg tud ebben verni, és akkor az nyer, 
aki a legtovább bírja tőkével a reklámozást és 
az árversenyt, ez pedig nem cél.
A hosszú távú profitabilitáshoz tehát egy olyan 
előny kell, ami nem az árról szól. Ez olyan fon-
tos, hogy akár még egyszer el is olvashatod!

4. A MÁGIKUS CÍMSOR
A főcím reklámod leges- leges- legfontosabb 
része. Nem a kép, nem a színek, nem a már-
kanév; a címsor. Milyen egy hatásos címsor? 
Válassz egyet, amelyik tetszik és amelyik igaz 
a cégedre:
– haszon-orientált, azaz arról szól, hogy milyen 
előnye származik a vevőnek, ha Veled köt üz-
letet… (“Akár 80%-kal csökkentheti a bolti 
lopásokból ered  kárait az új…”)
– hír-orientált, azaz valami olyan információról 
szól, ami nagy újság (“Megelőzhető a szív-
infarktus az új otthoni berendezéssel”)
– kíváncsiságra apellál, azaz olyan kérdést vet 
fel, amire a célközönségnek azonnal tudnia kell 
a választ (“Ön vajon melyik pályázati lehető-
ségből marad ki az alábbiak közül? “)
– “hogyan” típusú, azaz egy olyan kérdés, 
amely a “Hogyan” szóval kezdődik (“Hogyan 
írjon olyan címsort, amitől kigúvad az olvasók 
szeme?”)
Ha megvan a címsor, gondold végig: elég erős 
lett ahhoz, hogy aki olvassa vagy hallgatja, kí-
váncsi lesz a reklám maradék részére? Legjobb, 
ha írsz 20-30 címet, és abból választod ki a 
legjobbat, akár kollégáid, vagy pár bizalmas 
vevőd bevonásával.
Tehát megvan a címsor! Akkor jöhet az 
alcím…
Minden reklámnak kell hogy legyen egy 
alcíme. Az alcím a címnél egy kicsit kisebb 
betűkkel fontos feladatot lát el: összekapcsolja 
a főcímet a reklám többi részével. Célja nem 
eladni a terméket vagy a szolgáltatást: célja 
eladni a reklámot!
Példa:

A REKLÁMOD HÉT 
LEGFONTOSABB ELEME
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“Hány kilót szeretne lefogyni a következő 
hónapban?” 
Az új kapszulával Ön dönti el, hogy gyor-
san, vagy lassan akar fogyni – és ez csak a 
kezdet…

5. NEM TULAJDONSÁG, HA-
NEM ELŐNY!

Ha azt akarod, hogy kigúvadjon célközönsé-
ged szeme, hogy pulzusuk felgyorsuljon, és az 
érzékszerveik kihegyeződjenek, akkor be kell 
vetned az előnyöket!
Minden terméknek, szolgáltatásnak vannak 
tulajdonságai. Ennyi memória van benne, 
annyi új funkciója van, ilyen gyorsan kiérünk a 
másolójához, csak 90g. De ezt kommunikálni 
nagy hiba (mégis jó sokan megteszik!)
Senki nem vesz meg azért egy fogkrémet, mert 
abban kétszer annyi fogfehérítő van. Azért 
vesszük meg, mert szimpatikusabbak leszünk, 
ha fehérebb fogakkal mosolygunk rá egy új 
ismerősre.
Bármennyire sérti ez a büszkeségedet, egy 
potenciális vevőt nem érdekel, hogy mi a 
céged neve. Nem érdekli, hogy milyen szö-
vetségnek vagy a tagja. Nem érdekli, hogy 
ISO minősítésed van. Nem érdekli, hogy “az 
ország vezető vállalata” vagy, és hogy milyen 
“megbízható”-nak mondod magad a reklá-
modban. Sőt csak annyira érdekled, amennyit 
a kínálatodból majd profitál.
Hagyd ki tehát a cégedről szóló rizsát, és add 
el az előnyöket! Egy tipp: a nap végén az 
embereket két dolog érdekli: (1) valamilyen 
öröm megszerzése, és (2) elkerülni valamilyen 
fájdalmat.
Arról írj tehát, hogy az ajánlatod hogyan fog 
segíteni nekik e két dolog valamelyikében. Ha 
ez nehéz, akkor írd le terméked, szolgáltatásod 
tulajdonságait, majd írd melléjük, hogy abból 
a vevőnek milyen haszna származhat.
Tipp: a pszichológia felmérések szerint az 
emberekben erősebb reakciót vált ki az el-
vesztéstől való félelem, mint a megszerzésből 
származó öröm.

6. CSÖKKENTSD 
A KOCKÁZATOT!

A vevők alapvetően szkeptikusok. Annyi 
átverés, csalás, kiábrándulás után nehéz el-
hinni bármit is. Ezért reklámodnak bizalmat kell 
építenie és az ajánlatodnak csökkentenie kell a 

vevő kockázatát. A jó hír, hogy ez nem olyan 
nehéz, csak használd a következőket:
1. Idézetek
Régi vevőid elismerő írásai, mondatai nagyon 
hatásosak lehetnek. Senki sem szeret kísérleti 
malac lenni, ezért ha látjuk, hogy mások már 
kipróbálták és elismerően nyilatkoztak, akkor 
könnyebben rászánjuk magunkat a vásárlásra.
Tipp: a nyilatkozó fotója dupla pontot jelent 
bizalomszerzésben!
2. Garancia
Ebben szégyenletes a helyzet Magyarorszá-
gon! Nem csak a törvények rosszak, de még 
nem kezdődött el az a licitálás sem, hogy ki 
kínál erősebb garanciát. Egy biztos: aki bele-
kezd, csak nyertes lehet. Félsz attól, hogy a 
vevők kihasználnák? Attól tartasz, hogy ha 
pénz-visszafizetési garanciát kínálnál, akkor 
mindenki csak „bérelné” a termékedet?
Fekete-fehéren kimutatható, hogy az ilyen 
ajánlatok jobban megemelik a forgalmat, 
mint amennyit a visszaéléseken veszítesz. 
Azaz nem csak a vevők kockázata csökken 
egy új, jobb garancia bevezetésével, de a 
Tiéd is.
3. Tények és statisztikák
Reklámod állításaidat támogasd meg meg-
bízható forrásból származó adatokkal. Az 
embereket megnyugtatja a bizonyíték.
Használd e taktikák bármelyikét hogy nagyobb 
bizalmat építhess ki célközönségedben az aján-
latod iránt – de ne felejtsd el: a legnagyobb 
bizalomépítés az, ha reklámjaid állításai mindig  
őszinték és igazak.

7. NE FÉLD KIADNI 
AZ UTASÍTÁST!

Siker: a vevő elolvasta, vagy meghallgatta a 
reklámodat! És most mit tegyen?
Ne bízd a véletlenre: mondd meg neki egy-
értelműen!
Nem elég azt írni, hogy “akció”, vagy hogy mi 
a nyitva tartásod, vagy hogy “eladó” – attól 
még senki sem fog megmozdulni. Ne felejtsd 
el: a reklámodra érvényes Newton törvénye: 
egy nyugalomban lévő  testet csak erő kifej-
téssel lehet kimozdítani! Add meg ezt az 
erőkifejtést.
Ne hidd el, hogy az emberek nem szere-
tik, ha megmondják nekik, mit tegyenek. 
Valójában az emberek legtöbbször csak 
akkor mozdulnak meg, ha valaki vagy 

valami erre utasítást ad nekik.
A “hívja most”, “látogassa meg ma”, “kattint-
son ide” mindenkiben kisebb vagy nagyobb 
érzelmi reakciót kelt, így nagyobb eséllyel fog 
hatni. És ha még hatásosabbá akarod tenni a 
reklámodat, akkor ne csak azt mondd meg 
vevőidnek, hogy mit tegyenek, hanem azt 
is, hogy gyorsan. Erre a legjobb valamilyen 
korlátot szabni, amivel sürgőssé teszed az 
ajánlatodat.
Miért működik ez? Valljuk be: a legtöbben 
szeretjük halogatni a dolgokat, és végül nem 
azzal foglalkozunk, ami fontos, hanem ami sür-
gős. Mivel lehet sürgőssé tenni egy ajánlatot: 
fogyóban a készlet (“Már csak 1000 db 
maradt - kiszolgálás érkezési sorrendben!”), 
vagy az akció ideje limitált, pl. “csak a hónap 
végéig” tart.
Figyelem! Ha ezt a taktikát választod, nagyon 
vigyázz, hogy tartsd is be a mennyiségi limitet 
vagy határidőt! Ha nem teszed, oda a sza-
vahihetőséged. Az “akciónkat meghosszab-
bítottuk”-ról mindenki tudni fogja, hogy nem 
mennek az eladások.

8. BÓNUSZ: KITARTÁS!
Ha jól végzem a dolgomat, akkor a következő 
napokban kritikus szemmel fogod megvizsgálni 
régi reklámjaidat, és már el is kezded tervezni 
az újat, amire le is cseréled, ahogy csak lehet, 
ugye? Ne!
Ha céged régi reklámjai nem működtek 
egyáltalán, akkor igen, akár már ma. De ha 
valamennyi vevőt és üzletet hoznak a régi 
reklámok, akkor lassan a testtel! Először 
kezd el párhuzamosan futtatni a régi és 
az új reklámot. Igen, ez többletkiadás, de 
ha a régit elvágod, akkor az abból érkező 
vevő folyamot is elzárod. Inkább költs egy 
kicsit többet és lassan – 2, 3 hónap alatt 
– vezesd be az újat és futtasd ki a régit.
A statisztikák szerint egy embernek 7-8-szor 
kell találkoznia egy üzenettel ahhoz, hogy meg 
is mozduljon, és hogy vásároljon. Ezért egyet-
len megjelenéstől ne sokat várj: vagy rövid 
ideig intenzíven, vagy hosszú ideig elnyújtva, 
de nagyon kitartóan folytasd a reklámkampá-
nyaidat, mert csak akkor lesz eredménye, ha a 
célközönségedhez sokszor eljut!
Sikeres reklámozást!

Wolf Gábor
(Marketing Commando)



MICROSOFT VISTA 
ELSŐKÉNT AC GÉPEKEN

ALBACOMP GÉPEKEN 
VÁSÁROLHATÓ MEG ELSŐKÉNT 

A MAGYAR NYELVŰ 
WINDOWS VISTA

Az Albacomp saját márkájú asztali szá-
mítógépein és notebookjain vásárolhat-
ják meg elsőként a hazai felhasználók a 
március elsején bejelentett Microsoft 
Windows Vista operációs rendszer 
magyar nyelvű változatát. A vállalat a 
Microsoft partnereként az elmúlt hón-
apokban szigorú előírásoknak megfel-
elően tesztelte gépeit az új operációs 
rendszerrel annak érdekében, hogy 
a fogyasztók kezébe garantáltan jól 
működő hardver-szoftver kombináció 
kerülhessen. A székesfehérvári vállalat 
Windows Vistával előtelepített gépei 
március 1-től már megvásárolhatók a 
nagy elektronikai áruházakban, illetve 
megtekinthetők a Microsoft március 
1-én induló országos roadshow-ján 
kiállított „Élménygömbben” is.

ERŐSÖDŐ KERESLET
Az Albacomp hosszú ideje szoros 
partneri viszonyban áll a Micro-
softtal, a cég Gold partnereként a 
Vista magyarországi megjelenésében 
vállalt szerep egy hagyományosan 
jól működő kapcsolat újabb lépése. 
Az együttműködésnek köszönhetően 
az Albacomp a hazai piacon az el-
sők közt tesztelhette a Vista magyar 
nyelvű változatát, így az újdonságokra 
fogékony vásárlók biztosak lehetnek 
abban, hogy a készülék garantáltan 
alkalmas a legújabb operációs rendszer 
futtatására.
Az Albacomp jelentős fellendülésre 
számít a notebook és az asztali számít-
ógépek értékesítése terén az új ope-
rációs rendszernek köszönhetően. Míg 
a vállalat 2006-ban 12700 darab 

PC-t és 3700 darab notebookot 
értékesített Microsoft operációs 

rendszerrel, addig 2007-ben 10%-
os növekedéssel és mintegy 18 000 
darabos forgalommal számol. A cég az 
elmúlt hetekben is már mintegy 1200 
darab készülékre vett fel előrendelést 
a nagy országos műszaki áruházláncok-
ról, és várakozásai szerint a kereslet a 
jövőben még tovább erősödik.

AZONOS ÁRON
A Windows Vista különböző alap-
változatai ugyanolyan áron lesznek 
elérhetők, mint az XP egyes korábbi 
verziói, így a Vista Home Basic az 
XP Home, a Vista Business pedig az 
XP Professional-lel azonos áron vásá-
rolható meg. Az operációs rendszer 
OEM – azaz számítógéppel együtt 
értékesített és csak azon a gépen hasz-
nálható – változata a vásárlók számára 
komoly megtakarítást jelent, mivel így 
a dobozos változat árának közel fel-
éért juthatnak a szoftverhez. Magyar-
országon 2006-ban a kiskereskedelmi 
forgalomban eladott Windows operá-
ciós rendszerek 98%-a OEM licenc 
típusú volt.
„Azt gondolom nem véletlen, hogy 
épp a mi cégünk lehet az, amelynek 
asztali számítógépein és notebookjain 
a hazai piacon az elsők közt jelenhet 
meg a Microsoft új operációs rendsze-
rének magyar változata” – nyilatkozta 
Pukler Gábor, az Albacomp vezér-
igazgatója. „Cégünk elsősorban annak 
köszönheti kiemelt szerepét a régen 
várt Vista hazai piaci megjelenésében, 
hogy a magyarországi tulajdonnak, 
döntéshozatalnak és gyártókapacitásá-
nak köszönhetően rendkívül rugalmasan 
tud alkalmazkodni az újdonságokhoz, 
a vásárlói igényekhez, vagy akár jelen 
esetben egyes szállítói igényekhez.” 
– tette hozzá.

EGY JÓ DÖNTÉS
A Windows Vistával szállított Alba-
comp gépek a cég várakozásai szerint 
nem csak a következő néhány hétben 
jelentenek jó döntést az újdonságokat 
gyorsan megszerző vásárlóknak, hanem 
azt követően is mindazoknak, akik 
magas minőségű, jó ár/érték arányú, 
és nem utolsó sorban kiválóan működő 
országos szervizhálózattal támogatott 
gépeken szeretnék élvezni a Vista 
újdonságait. Az Windows Vista ope-
rációs rendszer az Albacomp Activa 
számítógépeken – köztük a Business 
V3, a Smart V3, Speedy, Optimo 
V3 és Infinity notebookokon illetve 
a legtöbb Albacomp márkájú asztali 
számítógépen – vásárolható meg.
A március elején a budapesti Mammut 
bevásárlóközpontban kiállított, majd 
azt követően az ország több pontján 
megtekinthető Microsoft Élmény-
gömbben az alábbi Albacomp számít-
ógép-konfigurációkkal találkozhatnak 
az érdeklődők:

Albacomp Activa-Standard 
Mobil Speedy: 

Intel Core Duo T2500 processzor 
2.0GGHz 667MHz 2MB Cache, 
100GB SATA 2.5” merevlemez, 
1024MB DDR2 667MHz memó-
ria, 15.4” WXGA TFT Glaretype 
kijelző

Albacomp Activa-Standard 
Mobil Business V3: 

Intel Core Duo T2500 processzor 
2.0GGHz 667MHz 2MB Cache, 
100GB SATA 2.5” merevlemez, 
1024MB DDR2 667MHz memó-
ria, 15.4” WXGA TFT Glaretype 
kijelző
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Fejér Megye Közgyűlése 181/
2006. (IX. 28.) K.h.sz. hatá-
rozata értelmében Fejér megye 
csatlakozott az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium Tá-
mogatáskezelő Igazgatósága 
által koordinált, a 175/2006. 
(VIII. 14.) Kormányrendeletben 
meghirdetett Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2007. évi 
fordulójához.  E pályázat cél-
ja, hogy a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok 
számára is elérhetővé tegye 
a felsőoktatásban való rész-
vételt, mégpedig úgy, hogy 
azon a szinten történjék a 
döntéshozás, ahol a legtöbb 
ismeret birtokában képesek 
azt elbírálni kizárólag szociális 
rászorultság alapján, a pályá-
zó tanulmányi eredményétől 
függetlenül.

Az ösztöndíjpályázat két típust jelöl meg:
– az „A” típusú  – (ezt támogatja a Fejér 
Megyei Önkormányzat 3 szakbizottsága 
által alkotott testület) – 10 hónap időtar-
tamú, azaz két egymást követő tanulmányi 
félévre vonatkozó támogatás. Ebben 
kizárólag azok a nappali tagozaton ta-
nulmányokat hallgatók részesülhetnek, akik 
állami felsőoktatási intézményben, illetve az 
Oktatási Minisztérium és az intézmények 
közötti megállapodás alapján nem állami 
felsőoktatási intézményben folyó nappali 
tagozatos, államilag finanszírozott első 
alapképzésben, első kiegészítő alapkép-
zésben, első szakirányú továbbképzésben, 
vagy első akkreditált iskolai rendszerű fel-
sőfokú szakképzésben vesznek részt.
– a „B” típusú 3x10 hónap időtartamú, 
azaz hat egymást követő tanulmányi fél-
évre vonatkozó támogatás lehetőségét 
jelenti. Erre az ösztöndíjra kizárólag olyan 

(a 2006/2007. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolás, illetve 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, fel-
sőoktatási intézménybe felvételt még nem 
nyert, érettségizett) fiatalok pályázhatnak, 
akik a 2007/2008. tanévtől kezdődően 
állami felsőoktatási intézményben folyó 
nappali tagozatos, államilag finanszírozott 
első alapképzésben, első kiegészítő alap-
képzésben, első szakirányú továbbképzés-
ben vagy első akkreditált iskolai rendszerű 
felsőfokú szakképzésben kívánnak részt 
venni.

Az ösztöndíjpályázat pénzügyi fedezete-
ként szolgáló három forrás:
1. Települési önkormányzati forrás
2. Megyei önkormányzati forrás
3. Központi költségvetési forrás
A helyi önkormányzatok évente csatla-
kozhatnak az Ösztöndíjrendszerhez. A 
települési önkormányzatok közzé teszik a 
pályázatot, majd az általuk a támogatottak 
számára megítélt összeget  jelzik a megyei 
önkormányzatnak, ahol ez az összeg kiegé-
szítésre kerül,  külön kezelve az „A” és a 
„B” típusú pályázatokat.

Fejér megyében 2004-ben 63 település, 
2005-ben 73, míg 2006-ban 74 csat-
lakozott ehhez a pályázati rendszerhez. A 
Fejér Megyei Önkormányzathoz 1124 
pályázati adatlap érkezett. Ebből 1061 
db „A” típusú, 63 db pedig „B” típusú. 
A települések a helyi 
lehetőségektől függően 
1000 – 12.500 Ft 
havi ösztöndíj összeggel 
támogatták a kiválasztott 
pályázókat. Egy-egy 
településen általában 
1-10 fő pályázatát 
támogatták, de akadtak 
olyan önkormányzatok 
is, ahol a Bursa-pályáza-
tok száma 30-40 körül 

volt, vagy annál is több (pl. Gárdony, 
Sárbogárd, Velence).  A két megyei jogú 
városban is jelentős volt a támogatottak 
száma.
Fejér Megye Közgyűlése évek óta kiemelt 
figyelmet fordít a Bursa Hungarica ösztön-
díjpályázatra. A 2005. és a 2006. évi, 
és a 2007. évi fordulóra is 5 millió Ft 
kiegészítő támogatást különített el – hang-
súlyozta Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, 
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke. 
A Bursa Hungarica megyei kiegészítő tá-
mogatásáról a megyei közgyűlés kibővített 
Oktatási és Kulturális bizottsága a Pénzügyi 
és Gazdálkodási Bizottság és a Szociális és 
Gyermekvédelmi Bizottság elnökei által 
alkotott ideiglenes bizottság döntött. 
A bizottság a 2007. évi fordulóban a 
„B”  típusú pályázatokat nem támogatta, 
míg az „A” típusúak közül 499 pályázót 
támogatott 1000-1000 Ft megyei kiegé-
szítéssel.
A megyei önkormányzatnak ebben az 
esztendőben is 2 részletben kell a támoga-
tások éves összegét az Alapkezelő Igazga-
tóság részére átutalni, aki azt a felsőoktatási 
intézményekhez juttatja el.
A megyei fordulók az egész országban be-
fejeződtek, s az érintett önkormányzatok és 
hallgatók is március elején kapnak értesítést 
a Bursa-ösztöndíj teljes havi összegéről. A 
megítélt ösztöndíjak kifizetésére a felsőok-
tatási intézményekben kerül sor ugyancsak 
a tavasz elején.

Bursa Hungarica

AZ ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2007. ÉVI 
FEJÉR MEGYEI FORDULÓJÁRÓL
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Tata Város Önkormányzatá-
nak testülete 2007. február 
28-i ülésén döntött a 2007. 
évi költségvetési rendelet 
megalkotásáról. A rendelet el-
fogadását megelőzően a költ-
ségvetés tervezetét januárban 
is tárgyalta a testület, és 
határozatban kimondta, hogy 
a 2007. évre a városra vonat-
kozó működési és fenntartási 
kiadások tervezetét újabb 
hitelek felvétele nélkül kell 
megtervezni. Ennek megfe-
lelően a Polgármesteri Hivatal 
kiadásai, a városüzemeltetési 
feladatok és intézmények mű-
ködtetési forrása több mint 
100 millió Ft-os megtakarítás-
sal került elfogadásra a januá-
ri tervszámokhoz képest.

A költségvetés főösszegei a következő-
képpen alakulnak: 4.819 millió Ft bevé-
tel, 5.340 millió Ft kiadás. A kialakult 
521 millió Ft-os hiány, legfőképpen a 
beruházások, felújítások forrásánál mu-
tatkozik meg, amit hitel igénybevételével 
kell pótolni. Ebből 290 millió Ft hitel 
felvételéről még az előző testület döntött 
2006-ban.
A 2007. évben az önkormányzat 
28%-ot, vagyis másfél milliárd forin-
tot fordít fejlesztési célokra. Ebben az 
évben is folytatódik az önkormányzati 
és központi támogatással megvalósuló 
panelprogram, mely keretein belül 20 
társasház energiatakarékos felújítására és 
16 társasház fűtéskorszerűsítésére kerül 
sor. Továbbá befejeződik az Újhegyi 
vízellátás fejlesztése is megkezdődnek új 
infrastrukturális beruházások előkészítései 
(pl. tervezési feladatokkal: Nagy Lajos 
u. – Váci u., Latinka S. u., Agostyán 
Kert u.). 

A 2007. évi költségvetésből a Bajcsy 
Zs. u. (Újvilág u. és Új u. között) József 

A. u. (Kiss E. u. 
és Komáromi u. 
között), Dózsa 
Gy. u. útfelújítá-
sára van biztosítva 
anyagi keret, amit 
még a későb-
biek folyamán 
pályázati támo-
gatásokkal kíván 
az önkormányzat 
kiegészíteni. 
Az önkormányzati 
intézmények épü-
let-felújítására 26 
M Ft-ot fordít 
az önkormányzat 
2007-ben: a 
Szivárvány Óvo-
da vizesblokkját, 
Kuckó Óvoda 
tálaló konyhá-
ját, Geszti Óvoda központi fűtését, a 
Bölcsőde központi fűtés és vízvezetékét, 
a Fazekas és Vaszary iskolában és a Mű-
velődési Házban vizesblokkok felújítását, 
a Kórház tetőfelújítását végzik majd el a 
szakemberek. 

Fejlesztési céltartalékként 50 millió forint 
került a költségvetésben elkülönítésre, amit 
az elnyerhető uniós pályázati támogatá-
sokkal megvalósításra kerülő fejlesztések 
2007. évi önerejeként kíván az önkor-
mányzat felhasználni. 
Tata Város Önkormányzata az állami forrá-
sok szűkítése, a mintegy 100 millió Ft-ot 
kitevő kormányzati pénzelvonás mellett 
az önkormányzati feladatok működési 
kiadásaira összesen 3.847 millió Ft-ot 
fordít 2007-ben, 85 millió Ft-tal többet, 
mint 2006-ban.
Az önkormányzat oktatási, kulturális és 
szociális intézményeinek működtetése 
2007-ben 1.580 millió Ft-ba kerül 
majd, melyhez az önkormányzat az intéz-
ményi saját bevételekhez 1.456 millió 
Ft finanszírozási támogatást biztosít, 40 

millió Ft-tal magasabb összeget a tava-
lyinál. Az intézményi finanszírozásnál 
átlagosan 40%-ot tesz ki az az összeg, 
amit az önkormányzatnak saját forrásából 
kell biztosítania. Ez a százalékos mutató 
évek óta emelkedik. 

A szociális juttatások, ezen belül el-
sősorban a természetben nyújtott támo-
gatások forrására (pl. tüzelő, élelmiszer, 
gyógyszer támogatások) az előző évinél 
26 millió Ft-tal több, 141 millió Ft áll 
rendelkezésre a 2007. évi költségvetés-
ben, tekintettel a központi megszorító 
intézkedések miatti rászorulók számának 
emelkedésre. 
Az önkormányzat 16 millió forintot külö-
nített el a szociális, gyermekjóléti és egész-
ségvédelmi, a sportcélú, a kulturális, az 
oktatási és ifjúsági, valamint a környezet-
védelmi feladatok pályázati úton történő 
támogatására. Ezen források felhasználására 
az önkormányzat bizottságai írják ki a pá-
lyázatot. A tatai civil szervezeteknek így 
lesz lehetősége programjaikhoz támogatást 
nyerni Tatán is. 

TAKARÉKOS KÖLTSÉGVETÉS 
2007-BEN TATÁN
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Dunaújváros kiindulópont-
ként szerepel a gazdasági 
és közlekedési tárca 2010-
ig szóló útfejlesztési tö-
rekvései között, amelynek 
célja, hogy autóút épüljön 
PPP-konstrukcióban Pé-
csig. Minderről Kóka János, 
a szaktárca első embere 
számolt be a GKM-ben, 
miután tárgyalt az M6/M60 
gyorsforgalmi út által érin-
tett megyei közgyűlések és 
települések vezetőivel.

EREDETILEG: 2007
A bejelentés lényegében a korábbi 
tervek felpuhítása. Az eredeti el-

képzelések még 2007-re ígérték a 
Szekszárdtól Pécsen át Szentlőrincig 
tartó nyomvonalat, míg a Nemzeti 
Autópálya Zrt. site-ján a Dunaújvá-
ros-Szentlőrinc gyorsutat ígérik az év 
végére – még e sorok írásakor is.
A tájékoztatón elhangzott: az M6-
os gyorsforgalmi úton 2010 első 
negyedévében, vagyis az Európa 
Kulturális Fővárosi programsorozatára 
időzítve indulhat meg a forgalom. 
Wekler Ferenc, a Dél-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési tanács elnöke, 
az M6-os gyorsforgalmi útfejlesztés 
regionális koordinátora elmondta: a 
mintegy 180 kilométeres beruházás 
körülbelül 200 milliárd forintba fog 
kerülni. Kóka János a költségekkel 

kapcsolatban kiemelte: a PPP-konst-
rukció lehetővé teszi, hogy a költség-
vetés éves rendelkezésre állási díjjal 
fizesse ki a gyorsforgalmi utat – így 
várhatóan lényegesen gazdaságosab-
ban valósítható meg. 
    

BERUHÁZÁSI MUTATÓK
A tárca munkáját a kiírásban részt 
vevő szervezet vezetőjét tömörítő 
projekt-team, valamint külön tanács-
adói csapat segíti – mint Kóka János 
kiemelte, a szaktárca a beruházás mér-
tékére való tekintettel országgyűlési 
határozatot készített elő, amelyet az 
országgyűlésnek még az áprilisi tender-
kiírás előtt el kell fogadnia.
A beruházással kapcsolatban a mi-

niszter emlékeztetett arra: éppen 
a február 28-án elfogadott kor-
mányhatározat rendelkezett arról, 
hogy az M6-os gyorsforgalmi út 
Dunaújváros-Szekszárd közötti 
67 kilométeres szakasza, valamint 
az ezt kiegészítő Szekszárd-Bóly 
etap (49 km), továbbá a pé-
csi eljutást biztosító M60-as 
Bóly-Pécs szakasz 30 kilométere 
2010-ig megépülhessen. 
Az autóút úgy készül el, hogy 
leállósáv-bővítéssel autópályává 
fejleszthessék, hangzott el a mai 
tájékoztatón. A megvalósuló 
beruházás üzemeltetési ideje 20-
35 év lehet (a pontos mértékéről 
elemzést követően döntenek, 
csak az biztos, hogy ez idő alatt 
az út karbantartását is az építő 
végzi majd).
A pályázat részvételi felhívását 
várhatóan áprilisban teszi közzé 
a tárca: a szerződéskötést idén 
novemberre tervezik – az építés 
kezdetét pedig 2007 végére.
Amikorra egyébként a befejezést 
ígérték korábban.

Ny. Öcaline
(Dunaújváros Online Hírek)

ÚT PÉCSIG: CSÚSZÓS TRÉNING
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Az idei év is hoz újdonsá-
gokat a Pápai Ipari Park 
életében. Már több, tavaly 
elkezdett beruházást be-
fejeztek, és a mára teljes 
egészében betelt Inkubá-
torház továbbfejlesztését 
is tervezik.

A zöldmezős részen a Juhar utcában 
kiépült a járdaszakasz, korszerűsö-
dött a villanyhálózat is, és megépült 
két buszmegálló. Ezek 
mind az ipari parkba be-
települő cégeknél dolgozó 
mintegy hatszáz ember ké-
nyelmesebb közlekedését 
szolgálják. A Juhar utcai 
részen a Hirtenberger 
Precízióstechnikai Művek 
is folytatta a beruházá-
sát, elkezdte az építkezés 
harmadik szakaszát. Egy 
1500 négyzetméteres 
csarnok felépítésével to-
vábbi ötven fő foglalkoz-
tatására kerül sor a cégnél. 
A beruházás értéke közel 
háromszázmillió forint. A Kopja 
utca kiépítésével egy nyolchektá-
ros terület kerül kialakításra, ahova 
újabb cégek települhetnek.

– Itt szeretnénk lehetőséget bizto-
sítani azoknak a pápai telephelyű 
vállalkozásoknak – mondta Schmidt 
Lajos vállalkozási osztályvezető, a 
PIP Kft. ügyvezetője –, amelyek 
a városból az ipari parkba tele-
pülnének. Számukra természetesen 
kedvezményes feltételek mellett 
biztosítunk infrastruktúrával fel-
szerelt ingatlant, és itt tervezzük 
az Inkubátorház második ütemének 
megvalósítását is, mely egy termelő-
jellegű inkubátorcsarnok kialakítása 
lenne két-háromezer négyzetméter 

területen. Itt a vállalkozások ked-
vezményes feltételekkel bérelhetnek
majd gyártási-termelési kapacitást. 
Pillanatnyilag hét cég kiköltözési 
szándékát tartjuk nyilván, ebből 
hárommal már konkrétan tárgyaltunk 
a területre vonatkozóan, így velük 
közvetlenül a szerződéskötés előtt 
állunk. Az Inkubátorház bővítésé-
nek munkálatai is folynak már. A 
pályázat előkészítését végezzük, a 
források összeállítása után tudunk 

majd a költségekről részletesen 
beszámolni.

Schmidt Lajostól azt is megtudtuk, 
hogy az Inkubátorházban az elmúlt 
időszakban új programokat is be-
vezettek a vállalkozók speciális igé-
nyeihez igazodva. Tartottak például 
a minőségbiztosítással összefüggő 
fogyasztóvédelmi tájékoztatót, illet-
ve az új gazdasági-operatív program 
pályázatairól is volt egy előadás, 
konzultáció. Az ipari parkba bete-
lepült cégeken kívül programjaikra 
természetesen más vállalkozásokat is 
szívesen látnak.

– További változás az Inkubátor-
házban, hogy a betelepült cégek 
igényei szerint a korábbi büfé he-

lyére egy melegkonyhás egységet 
alakítunk ki. Az étkeztetési lehető-
ség megoldását szinte
valamennyi vállalkozás kérte, így 
most a Nátus konyhával közösen 
egy feltálaló éttermet alakítunk ki. 
A menürendszerű étkeztetés már-
ciustól indul, és kezdetben is már 
több, mint százan igénybe kívánják 
venni. Másik igény volt a PIP-ben 
található cégek részéről, hogy a park 
bejáratánál található eligazító térké-

pen új reklámokat tün-
tessünk fel. A térképen 
természetesen az újon-
nan betelepült cégeket 
is megjelöltük – mondta 
Schmidt Lajos.

A szakembertől meg-
tudtuk azt is, hogy a re-
habilitációs részen több 
mint egymillió forintos 
beruházás keretében 
nagyarányú kátyúzást 
hajtottak végre, folytat-
ták a Komáromi út kié-
pítését egészen a Pápa-

kovácsi útig, és ugyanitt kiépítették 
a közvilágítási hálózatot is. Az utak 
mentén megvalósult a csatornázás és 
a vízelvezetés is.

– Az ipari parkban a munkáknak 
szinte soha nem lesz vége, mert 
az egykori szovjet laktanya terüle-
tét nagyon rossz infrastruktúrával 
vettük át. Az ipari park egész 
területe 116 hektár, ebből 70 
hektárt már betelepítettünk. Eddig 
negyvenmilliárd forintnyi beruházási 
érték valósult meg itt, és általában 
tízmilliárd forint az éves árbevétel. 
Az ipari terület 2600 embernek ad 
munkahelyet Pápán – tette hozzá az 
ügyvezető.

A Pápai Hírlap cikke nyomán

Pápai Ipari Park

FOLYAMATOS FEJLESZTÉSEK
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A 2007-es év országosan a 
Batthyányak éve, de főként 
Batthyány Lajosra emléke-
zünk, aki 200 évvel ezelőtt 
született. De ugyanebben az 
évben született Batthyány 
Kázmér is, kinek életútja 
kiemelkedő fontossággal bír 
Bicske életében.

A Batthyányiak nevét Bicske történe-
tével kapcsolatban először egy 1611. 
június 3-án kelt felhatalmazást tartalma-
zó okirat említi, melyben Poppel János 
Miklós (Bicske, és a hozzá tartozó 
puszták földesura) megbízza sógorát, 
Batthyány Ferencet (aki Sopron me-
gyei főispán, királyi főlovászmester, a 
dunántúli részek főkapitánya, a nádori 
törvényszék főbírája), hogy a tulajdoná-
ban lévő birtokrészt saját hatáskörében 
kezelje.

1632-ben Batthyány Ferencné (szüle-
tett Poppel Éva) és fia, Ádám 1500 
forintért zálogba adják bicskei birtok-
részeiket, aztán 1637-ben Batthyány 
Ádám (császári és királyi kamarás, 
1630-tól grófi címert nyert, 1640-től 
királyi főasztalnok) 20 000 tallérért 
minden öröklési jogával megvásárolta. 
1638-ban Ádám egyéb bicskei birto-
kokat örökölt 6600 tallér értékben.
Batthyány Ádám a család hatalmának, 
gazdagságának megalapítója 1629 
őszén rekatolizál Pázmány Péter bíz-
tatására, majd egy évvel később II. 
Fredinánd király grófi rangra emelte. 
Batthyány Ádám, áttérésével megindult 
az uradalmán élők katolizálása is (Bicske 
lakossága ekkor még szinte színtiszta 
református volt). 1665-ben török 
megszállás alatt lévő bicskei birtokával 
nem sokat tudott törődni, ezért zálogba 
adta gróf Zéchy Istvánnak (vagy Zichy 
Istvánnak). Halála után fia, Kristóf örö-
költe Bicskét. Ő volt a család hercegi 
ágának alapító őse. 

Buda 1686-os visszafoglalása után 

Bicske elnéptelenedik, többször ki-
fosztják, és csak 1692-ben indul meg 
a vármegye, így Bicske ujjászervezése. 
1699-es összeírás szerint 55 család él 
ekkor a településen. 
Bicske soron következő földesura 
Batthyány II. Ádám (1662-1703) 
nagy kiadásokat fordított a török elleni 
harcra. Birtokainak központja Vas me-
gyében volt, ezért bicskei birtokait 
bérbe adta.
További Batthyány birtokosok Bicskén:
–1757: Batthyány Lajos (1696-
1765) nádor
–1773: Batthyány Fülöp (1731-
1795)
A bicskei uradalmat gróf Strattmann 
Eleonóra 1738-ban végrendeletben 
Fülöpnek  adományozta, az mégis 
előbb gróf Batthyány Lajos nádor má-
sodik fiáé, a hercegprímás Józsefé lett.

Gróf Batthyány József (1727-1799; 
szombathelyi-pozsonyi prépost, erdélyi 
püspök, kalocsai érsek, majd 1778-tól 
bíboros, a bicskei és a mányi uradalom 
birtokosa) többször járt Bicskén. Ő 
kezdeményezte a kastély és a katolikus 
templom átalakításait, mely utóbbihoz 
szentélyt is építtetett. Jelentős lépése 
volt még az erdei és mezei vadtenyész-
tést szorgalmazó intézkedése.
Bicske további Batthyány birtokosai a 
követezőek voltak: Batthyány Tivadar 
(1729-1813), Batthyány Antal 
József (1762-1829), Batthyány 
Kázmér (1807-1854) az 1848-as 
külügyminiszter, Batthyány Gusztáv 
(1828-1906), Batthyány Gyuláné 
sz.: Károly Zsuzsa, 1945 Batthyány 
Bálint.

Mint látjuk a településhez a 
Batthyányak közül többen is kötődtek, 
de közülük is a legkiemelkedőbb volt 
Batthyány Kázmér. Fiatal korában az 
idegen szellemű magyar főurak közé tar-
tozott. Magyarul csak 30 éves korában 
tanult meg. Beutazta a nyugat-európai 
államokat. Itt meghatározó benyomá-

sokat szerzett, megismerkedett a kor 
politikai és társadalmi fejlődését átható 
demokratikus és szabadelvű eszmékkel. 
Már az 1840. évi országgyűlés főrendi 
táblájának egyik ellenzéki vezére volt. 
Nézetei az 1843-44-i országgyűlés 
vitái alatt egészen radikális irányt vet-
tek. A Kossuth alapította Országos 
Védegylet elnöke lett. Az ellenzéket 
anyagilag támogatta, a nemzeti eszmé-
ket személyes példaadással is terjesztet-
te. 1848 nyarán Baranya főispánjává 
és kormánybiztosává nevezték ki. Itt 
erélyesen képviselte a magyar kormány 
álláspontját.
1849 februárjában vált a Kiskunság, 
Szeged, Szabadka és Zombor tejha-
talmú katonai és polgári biztosává. 
Kiváló diplomáciai érzékére Kossuth 
és Szemere figyeltek fel rá, és 1849. 
április 16-a után rábízták a külügyek 
és ideiglenesen a kereskedelmi tárca 
vezetését. Rendíthetetlen híve volt a 
magyar szabadságharc ügyének. 1849 
augusztusában követte Kossuthot 
Viddinbe, majd Sumlába és a magyar 
politikai emigrációval együtt Kiutahiába. 

Innen 1851-ben Párizsba ment, és ott 
is halt meg 1854-ben. T öbbször el-
látogatott Bicskére, törődött a bicskei 
gazdasággal. Cselédeket, részmunká-
sokat hozott a felvidékről. Tekintélyes 
kölcsöntőke-beruházásokkal terjesztette 
ki a majorsági gazdálkodást. A technika 
fejlődésének eredményeit állította gaz-
dasága szolgálatába.
(Bakos József könyvtáros írása alapján)

A BATTHYÁNY-CSALÁD ÉS BICSKE
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Ezzel a címmel tartottunk nagy 
sikerű könyvbemutatót febru-
ár 26-án Tatabányán, a József 
Attila Megyei Könyvtárban. Az 
alcím, Helytörténetírás 2006-
ban, kicsit többet ígért. Együtt 
pedig azt szerettük volna e két 
mondattal kifejezni, hogy az 
elmúlt év megyei helyismereti-
helytörténeti munkáinak leg-
javából adunk egy válogatást, 
a szerzők közreműködésével.

A nagy siker előrebocsátása e rövid írás elé 
persze lehet szubjektív is. 
E sorok írója, – és az est szervezője, házi-
gazdája szájából, tollából elfogultan hang-
ozhat, annak számára, aki nem volt jelen. 
Az érdeklődők szép száma, a többször fel-
csattanó taps és az így keletkezett hangu-
lat azért jelez valamit. Szépen fogytak a 
bemutatott könyvek, – ami mások szerint 
a fentiekkel együtt valamelyest fokmérője a 
sikernek. A tavalyi év terméséből különbö-
ző műfajú köteteket ajánlottunk olvasóink 
figyelmébe:

Elsőként Őrszigethy Erzsébet: A nép 
keveredik, a falu kerekedik című-, Kör-

nyéről szóló szociográfiai kötetéről beszélt 
a szerző. Összefoglalójából is kiderült: 
fontos mű -, minden benne van, amit a 
falu 20. századi történetéről tudni kell és 
érdemes. Az interjúkötetből kirajzolódó 
kép egy életre való falu küzdelmes sorát 
mutatja be, egy falukutató tábor negyven 
szociológus hallgatójának és tíz tanárának 
eredményei és személyes beszélgetések 
révén.

Körmendi Géza: Történetek Tatáról 
című munkája Tata monográfusának gazdag 
tudományos eredményeiből ad válogatást. 
Mind a város múltja, mind Körmendi 
Géza munkássága nagyobb lépésekben 
nyomon követhető az 1991-2001 kö-
zött megjelent írásokból tallózó kötetben. 
Két történetet hallhattunk ízelítőül. Az 
acetilén világítás tatai bevezetésének kö-
rülményeiről és a helyi Anna-bálok hagyo-
mányáról beszélt élvezetesen, színesen a
mindannyiunk által tisztelt Géza bácsi.

Csics Gyula Magyar forradalom - 1956 
című naplókötete kivételes dokumentum, 
érdekes olvasmány. Szerzője kollégánk, a 
tatabányai Városi Könyvtár igazgatója haj-
dani pesti kisfiúként élte át a forradalmat. 

Fegyver helyett tollat 
ragadott, s rögzí-
tette mindennapi 
élményeit. Kivételes 
idők kiváló króniká-
sának ritka darabja. 
A forradalom
h é t k ö z n a p j a i n a k 
tanúja a szerző, jel-
képe a napló.

Barsi Szabó Ger-
gely témaválasztása 
is 1956-hoz kap-
csolódik. A fiatal 
újságíró-oknyomozó 
riporter a Kesztölci 
Köztársaság legen-

dájának eredt a nyomába. A jelenkor 
történetírás műfajához tartozó összegzését 
a helyi szereplők visszaemlékezései és 
levéltári dokumentumok alapján írta meg. 
Forrásai alapján, minden részletre kiterje-
dően kimutatta: nem történtek jelentősebb 
atrocitások a faluban, a sokat emlegetett 
tanknak semmi közvetlen szerepe nem volt 
az eseményekben. Szó sem volt Magyaror-
szág területi integritásának megbontásáról. 
Ezen tévképzetek fenntartása, táplálása 
inkább a megtorlásnak szolgáltatott alapot. 
A tisztázásra szükség volt és van minden 
olyan történeti eseménynél, amelyet bár-
mily okból, csak homályosan-felületesen 
ismerhettünk, ismerünk.

A Tatabánya a II. világháborúban 
– című kötetet, amelyet a helyi városi 
levéltár adott ki, – e sorok írója aján-
lotta a közönség figyelmébe. E szikár –, 
hiánypótló tudományos munka elemző-, 
értékelő tanulmányokat és dokumentu-
mokat tartalmaz, amelyek jól kiegészítik 
egymást. Visszaemlékezések, tanulmányok 
segítségével mutatja be, mit jelentett a
nagy világégés szűkebb hazánk számára.

Forrásértékű összeállítás Szilaj Ákosnak a 
helyi anyakönyvek alapján készült, Tatabá-
nya bányatelep, Bánhida, Alsógalla és 
Felsőgalla II. világháborús halottai címet 
viselő összeállítása. Ez az írás-, miként az 
egész kötet az egyetlen hiteles számvetés, 
a kegyelet és a végtisztesség helyi memen-
tója. Példa arra, miként tiszteljünk meg 
eleinket és magunkat múltunk ápolásával.

Különböző munkákról volt szó az esten. 
Összekötötte őket, hogy mindegyikben 
ott volt a többé-kevésbé tudatos törek-
vés: megértetni és megérteni azt, milyen 
interakciók mozgatják a helyi közösségeket, 
mitől falu a falu, miért város a város, milyen 
pozitív és negatív hagyományok kötik ösz-
sze lakóit, minden gondolkodó embert.

Dr Horváth Géza

ÖT KÖNYV MEGYÉNKBŐL – 
MEGYÉNKRŐL

Csics Gyula januárban vehette át a Tatabánya Kultúrájáért kitüntetést
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A FIABCI Nemzetközi Ingat-
lanszakmai Szövetség Magyar 
Tagozata által rendezett IX. 
Magyar Ingatlanfejlesztési 
Nívódíj pályázaton első he-
lyezést a budapesti Holoca-
ust Emlékközpont, a második 
helyet a balatonfüredi Hor-
váth-ház, a harmadik helyet 
a szintén füredi Alba-villa tud-
hatja magáénak.

Az 1951-ben alakult, 56 országot át-
fogó FIABCI minden évben megrendezi 
a nívódíj-pályázatot, amelynek célja a leg-
sikeresebb ingatlanfejlesztések kiválasztása 
és jutalmazása. Az elbírálás fő szempontja 
az, hogy milyen mértékben szolgálja az 
adott ingatlanfejlesztés a társadalmi érde-
kek érvényesülését, mennyiben javítja a 
megvalósult létesítmény az adott település 
lakosainak életkörülményeit, s miként elég-
íti ki a felhasználó igényeit.
A FIABCI Magyar Tagozata 1997 óta 
rendszeresen meghirdeti a magyar nívódíj 
pályázatot. A pályázat fel kívánja hívni 
a hazai közvélemény figyelmét a magyar-
országi ingatlanfejlesztési eredményekre, 
másrészt lehetővé szeretné tenni, hogy 

a hazai ingatlanfejlesztők sikeresebben 
vehessenek részt a nemzetközi nívódíjpá-
lyázaton. A nemzetközi szakmai közösség 
így kap tájékoztatást a hazánkban zajló 
ingatlanfejlesztésekről. A pályázatokat 
rangos hazai és nemzetközi szakértőkből 
álló szakmai zsűri értékelte és ítélte a két 
balatonfüredi épületnek.

A díjazottak sajtótájékoztató keretében 
mutatkoztak be. Dr. Bóka István polgár-
mester kiemelte: mindkét épület nagyon 
fontos Füred számára. A Horváth-ház a 
reformkori városrész meghatározó impo-
záns épülete. Reformkori nagyjaink gyakran 
megszálltak itt, az első Anna-bálnak is e 
falak őrzik emlékeit, napjainkban pedig a 
kor szellemét közvetítik. A fürdőtelepi 
Alba-villa épületegyüttese és parkja a 
város kulturális vérkeringésébe is szervesen 
kapcsolódik. Kitűnő szabadtéri helyszíne 
és díszlete az idén harmadszorra rendezett 
operacsillagok gálaestnek. Méltán lehetünk 
tehát büszkék a rangos ingatlanfejlesztési 
pályázaton elért eredményre – fejezte ki 
elismerését a polgármester.

Illy Gusztáv, az Angyalföldi Lakásépítő 
Zrt. Képviselője elmondta, hogy a mű-

emlékvédelem alatt álló Horváth-ház 
rekonstrukciójánál törekedtek arra, hogy a 
200 éves, copf stílusú épületet az eredeti 
funkció visszaállításával, a kor igényeinek 
megfelelően, az épülethez méltó minőség-
ben valósítsák meg. Az alagsorban és a 
földszinten elhelyezkedő üzletek, valamint 
az emeleteken kialakított 46 luxuskivitelű 
apartman a legmagasabb használati értéket 
biztosítja a régi épület szerkezetébe el-
rejtett legkorszerűbb épületgépészettel, a 
beépített kiváló minőségű anyagokkal és a 
gondos kivitelezéssel. Az épület alatt egy 
21 férőhelyes teremgarázs is szolgálja a 
lakók kényelmét.

Az Alba-villa tulajdonosai a művészetpár-
tolásról is jól ismert Gyetvai-fivérek. Gyet-
vai Zsolt, a sajtótájékoztató helyszínét 
biztosító házigazda elmondta: több szállal 
kötődnek Balatonfüredhez. Amikor a múlt 
század elején épült polgári villát és a hozzá 
tartozó parkot megpillantotta, kötelességé-
nek érezte, hogy eredeti fényét visszaadja. 
Továbbá a régi füredi villa-hangulatot, a 
korszerű elvárásoknak megfelelően a régi 
és új egységét ötvözve teremtsen valami 
egészen különlegeset. Amikor a bontásra 
ítélt villát felújította, a kert és az épületek 
összhangját tartotta szem előtt. Két új épü-
letben 60 lakást értékesítés céljából alakí-
tottak ki, további 20 vendégfogadásra ké-
szült. A négycsillagos apartman hotelként 
működő Alba-villában uszoda, szauna, 
fittnessterem, étterem, konferenciaterem 
és számos szolgáltatás áll a vendégek 
rendelkezésére. Tréningek, konferenciák 
lebonyolítására egyre nagyobb érdeklődés 
mutatkozik, hiszen egyedülálló légkört és 
felszereltséget tudnak nyújtani a vállalati 
közösségeknek – fejezte be bemutatást 
a már Balatonfüredet otthonának érző 
budapesti ingatlanfejlesztő testvérpáros 
szóvivője, Gyetvai Zsolt.

Kis Virág 
Balatonfüredi Napló

BÜSZKE BALATONFÜRED: 
INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJ
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Április 22. (vasárnap) 
15 óra Halász Judit koncert a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban

Április 23-29-ig 
Gasztronómiai kalandozások - “Az elmúlt 15 év legjobb étkei” a 
Fogadó az Öreg Préshez éttermében 

Április 24. (kedd) 
17 óra Gömör Kata festőművész kiállításának megnyitója a 
Lamberg-kastély kisgalériájában

Április 25. (szerda) 
18 óra A Szent György legenda az irodalomban és a 
képzőművészetben a Lamberg-kastély olvasótermében
Előadó: Ecsedi Mária, Nagy Benedek és Schwartz Alajos 

Április 27-29-ig 
IV. Móri Építőipari Szakkiállítás a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban

Április 27. (péntek) 
18 óra Rocker Zsolti humorista előadása a “Mórért tenni akarók 
baráti köre” szervezésében 
Helye: Zenepavilon 

Április 28. (szombat) 
15 óra Boka Gábor bábjátéka a Művészetek Házában (Lovarda u.) 
16 óra Dorogi János Vadkant ábrázoló szobrának avatása a 
Lamberg-kastély parkjában 
17 óra Portrészobor-kiállítás megnyitója a Park-Galériában
18 óra Coco-Loco Együttes - latin est a “Mórért tenni akarók 
baráti köre” szervezésében
Helye: szabadtéri színpad (Polgármesteri Hiv. előtt) 
20-22-ig Szabadtéri vetítés Media Wawe filmekből a 
Művészetek Házában

Április 29. (vasárnap) 
8 órától Virágvásár a Móri Városvédő és Szépítő Egyesület 
szervezésében 
Helye: a Postahivatal előtti tér 
9 órától “Ezerjó fakanálforgató” - Borral készülő ételek országos 
főzőversenye a Borbarát Hölgyek Egyesülete és a Brindisi Szt. 
Lőrinc Borrend szervezésében 
10-12 óráig Kívánságműsor az Ezerjó Rádióval 
15 óra Térzene a Móri Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével 

16 óra A főzőverseny eredményhirdetése 
A zsűri elnöke: Benke László olimpiai és világbajnok 
mesterszakács 
Díszvendég: Vereczkei Ákos kajak-kenu olimpiai és világbajnok 
Napnyugtáig: Kerti-party a városi parkban 
(rossz idő esetén a városi piac-udvar) 
10-14-ig Játszóház a Művészetek Házában
14-16-ig Media Wave filmek vetítése a Művészetek Házában
20 óra Leonardo Jam koncert a Művészetek Házában

Április 30. (hétfő) 
16 óra Májusfaállítás a városi parkban, Fenyves Péter Mór város 
polgármesterének köszöntője 
A 15 éves móri Rozmaring Táncegyüttes és vendég táncegyüttesek 
bemutatója 
19 óra Utcabál a szabadtéri színpadnál- játszik a Happening 
Band 

Május 1. (kedd) 
10 órától Majális: játszóház, népművészek bemutatója, 
kirakodóvására, hennafestés 
14 óra Móri amatőr művészeti csoportok műsora 
18 óra Rock Singers zenekar bemutatkozó koncertje a szabadtéri 
színpadnál és a városi parkban

A Móri Szent György-heti Vígasságok keretén belül minden nap 
az Öreg Prés Fogadóban gasztronómiai kalandozás. A 15 éves 
Öreg Prés Fogadó az elmúlt 15 év legsikeresebb étkeivel várja 
kedves vendégeit. 
Információ: Fogadó az Öreg Préshez Tel: 36-22/408-692 

Általános információ: 
Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ 

Tel/fax: 36 22/407-255; 407-138, 
E-mail: koszimor@t-online.hu 

A rendezvénnyel kapcsolatos egyéb információk: 
– Eső esetén a szabadtéri színpadra tervezett programokat az 
Erzsébet téri Művelődési Házban tartjuk meg. 
– A szabadtéri színpadi programok időtartama alatt a Móri Ezerjó 
Borút Egyesület tagjai a termékeikből borkimérést és palackos 
borárusítást tartanak. 
– A szabadtéri programok ideje alatt a Szent István téren 
büfésátor üzemel.

A IX. MÓRI SZENT GYÖRGY-HETI 
VIGASSÁGOK PROGRAMJÁBÓL

2007. IV. 22-V. 1. 
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Idén 190 éve, hogy világra 
jött nemcsak Sárbogárd, 
hanem az ország múltjának 
egyik jeles alakja: Kossuth 
Zsuzsanna. Sárbogárdon 
három intézmény is viseli 
ennek a kiemelkedő asszony-
nak a nevét: a rendelőintézet 
(melynek parkjában a szobra 
is látható), a töbörzsöki klub-
könyvtár, valamint a sárbo-
gárdi általános és előkészítő 
szakiskola. 

Számos kiadvány jelent meg róla, többek 
között 1973-ban, a rendelőintézet ava-
tása alkalmából a Kossuth Zsuzsa élete 
című füzet, illetve Rabati Magda tollá-
ból a Meszlényiné Kossuth Zsuzsanna 
1817—1854 című könyv, melynek 
bemutatójára tavaly került sor a városi 
könyvtárban.
Kossuth Zsuzsa 1817. február 19-én 
született Sátoraljaújhelyen, Kossuth Lajos 
legfiatalabb húgaként. Apja, Kossuth 
László elszegényedett nemesi családból 
származott. Zsuzsa az idős szülők mellett 
elsősorban bátyjára, Lajosra támaszkodha-
tott, így szoros kapcsolat alakult ki a két 
testvér közt. A fiatal lány életében mély 
nyomot hagyott az 1831-es kolerajár-
vány, amikor is Kossuth Lajos Sátoralja-
újhelyen kolerabiztosként tevékenykedett. 
Talán ez volt az egyik meghatározó 
élmény, amely felkeltette érdeklődését a 
betegápolás ügye iránt.
Zsuzsa minden másban is segítette 
bátyját, így például a Törvényhatósági 
Tudósítások szerkesztésében is. Amikor 
Kossuthot bebörtönözték, az egész csa-
lád fenntartása Zsuzsára hárult. Ekkor a 
család Dabasra költözött. Wesselényi 
felszólítására megsegítésükre országos 
gyűjtést szerveztek.
Kossuth Lajos 1840-ben szabadult, 
1841-ben a Pesti Hírlap szerkesztője 
lett. Hamarosan feleségül vette a sár-

bogárdi Meszlényi Terézt, Zsuzsa pedig 
Teréz öccsének, Meszlényi Rudolfnak 
adta a kezét. A fiatal pár Sárbogárdra 
költözött.
1844-ben megalakult az Országos Véd-
egylet Magyarország ipari fejlődésének 
előmozdítása céljából. Az első vidéki 
egyletet Székesfehérváron Zsuzsa szer-
vezte. Az ő védnöksége alatt rendezték 
az első védegyleti bált is a megyeszék-
helyen.
1846-ban Kossuth megszervezte az 
Ellenzéki Pártot, melynek Meszlényi 
Rudolf is tagja lett. 1848 januárjában 

azonban Rudolf agyhártyagyulladásban 
meghalt. Zsuzsa harmadik gyermekét vár-
ta ekkor sárbogárdi otthonában. 1848 
februárjában meg is született Rudolf nevű 
gyermeke. A sárszentmiklósi templomban 
keresztelte meg Légrády József plébános. 
Az evangélikus egyház anyakönyvében ez 
a bejegyzés most is olvasható.
Aztán jött 1848. március 15. A 
családi gyász miatt Zsuzsa a forradalmi 
eseményeknek nem tudott igazán örülni. 
Azonban minden aranyát, ezüstjét kivál-
tatta a zálogból és elküldte Kossuthnak. 
1848 decemberében a család Deb-
recenbe menekült. A harcok miatt sok 
volt a sebesült. A tábori kórházakban az 
ápolás megszervezésére Kossuth Zsuzsa 
vállalkozott.
A világosi fegyverletétel után Nagyvá-
radnál elfogták a családot. Itt halt meg 
Meszlényiné Kossuth Zsuzsa legkisebb, 
másfél éves gyermeke, Rudolf. A családot 

a császáriak Pestre vitték, ahol az Újé-
pületben tartották fogva édesanyjával és 
gyermekeivel együtt. Fél év múlva került 
sor a tárgyalásra. Meszlényinét felmen-
tették, mert még osztrák katonatisztek is 
tanúskodtak mellette, hogy a kórházakban 
emberségesen bántak az ellenség sebesült-
jeivel is. Szabadon engedték a családot.
Kossuth Zsuzsa azonban rövidesen bele-
keveredett a Figyelmess – Makk – féle 
reménytelen összeesküvésbe. Õ lett a 
szellemi irányító. 1851 decemberében a 
császári rendőrség letartóztatta. Csikorgó 
hidegben egy betört ablakú cellában 
tartották fogva, ahol kiújult lappangó 
tüdőbaja. A börtönőr gyakran találta 
cellája kőpadlóján eszméletlenül feküdni. 
Amikor a hatóságok látták, hogy halálán 
van, szabadon engedték, de csak azzal a 
feltétellel, ha nemcsak Magyarországot, 
hanem Európát is elhagyja.
Brüsszelig jutottak el. Édesanyja olyan 
beteg lett, hogy nem merték vállalni az 
óceánon át a hajóutat. A király engedély-
ével Brüsszelben letelepedett, csipkeverő 
műhelyt nyitott, és ebből tartotta el csal-
ádját. Édesanyja halála után gyermekeivel 
átment az Újvilágba, New Yorkba. Itt 
halt meg 1854. június 29-én.
Azóta többször is tettek már kísérletet, 
hogy hamvait hazahozzák. A kutatások 
során kiderült: azt a temetőt, ahol nyug-
szik, felszámolták. Hamvai felett most 
egy hatsávos autópályán dübörögnek a 
gépjárművek ezrei.
Közeledik március 15-e, nemzeti ünne-
pünk. Az ünnepnapon, amikor megem-
lékezünk az akkori hősökről, emlékezzünk 
Kossuth Zsuzsára, és idézzük föl az 
1848-as sárbogárdi nemzeti-történelmi 
arcképcsarnokot is! És akkor legyünk ne 
csak arra büszkék, hogy magyarok vagyunk, 
hanem arra is, hogy sárbogárdiak, mert a 
nemzet jövőjének forrásai akkor és most is a 
falvakban, kisvárosokban fakadtak.

Forrás: Bogárd és Vidéke

190 ÉVE SZÜLETETT 
KOSSUTH ZSUZSA
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ZÁNKA
Minden ésszerű, az itt élő em-
berek egyetértésével találkozó 
elképzelés megvalósítására 
hajlandók vagyunk a megfe-
lelő iskolarendszer fenntar-
tása érdekében, hangsúlyozta 
Filep Miklós polgármester egy 
nemrégiben tartott kistérségi 
fórumon.

A Balatonakalitól Ábrahámhegyig, 
Óbudavártól Mindszentkállán át Sal-
földig terjedő térség 20 településének 
polgármestereit, iskolaigazgatóit azért 
hívták össze, hogy egyeztetést kezdjenek 
az iskolák romló finanszírozási helyzetének 
megoldásáról. Bevezetőjében dr. Tölgyesy 
József pedagógiai szakértő elmondta, 
miközben a gyerekek létszáma közel har-
madával csökkent, a pedagógusok száma 
és a kiadások nagysága nem változott. 
Az emiatt indított állami szigorításokat 
egy ideig különböző trükkökkel ki lehet 
kerülni, de végül mégis fel kell adni az ön-
állóságot. Horváth Lajos, a zánkai iskola 
igazgatója kollégáival hat évre előre mo-
dellezte a révfülöpi, csicsói, zánkai és az 
idén várhatóan megszűnő kővágóörsi iskola 
lehetőségeit. Miközben a gyermeklétszám 
514-ről 425-re csökken, jóval kevesebb 
lesz a központi támogatás a finanszírozási 
elvek változása miatt. Szerinte így három 
éven belül finanszírozási katasztrófahely-
zet alakulhat ki, ha nem fognak össze. 
Ezért akár saját szuverenitásuk részleges 
feladását, a zánkai intézmény tagiskolává 
válását is elfogadhatónak tartja, ha a nyolc 
osztály továbbra is megmarad. Miklós 
Tamás révfülöpi polgármester üdvözölte 
a zánkaiak kezdeményezését. Szerinte is 
az együttműködésben kell gondolkodni, 
ennek részleteit az év végégig tisztázni kell. 
Javasolta, hogy az iskolák vezetőiből és 
a székhely települések polgármestereiből 
alakuljon egy bizottság a következő egyez-
tetés előkészítésére, amelynek helyszínéül 
Révfülöpöt ajánlotta. 

Forrás: zanka.hu

ALSÓÖRS
2007 az egyensúlyba kerü-
lés és a felkészülés éve lesz 
– mondta el Hebling Zsolt 
polgármester a kistelepülés 
napokban elfogadott költség-
vetésével kapcsolatban.

– Az előző ciklus nagyobb fejlesztései, a 
rosszabb idegenforgalmi szezonok okozta 
bevételkiesés, valamint egyéb kötelező 
kiadások növekedése miatt a település 
költségvetési ollója csaknem összeért, 
magas hitelállomány halmozódott fel. Az 
idei költségvetést úgy alakítottuk, hogy 
sikerüljön kilábalni ebből a helyzetből 
– nyilatkozta Hebling Zsolt.
A polgármester elmondta, hogy csökken-
tették a kiadásokat, ingatlanértékesítésből 
(lakópark, panzió), illetve a lejáró bér-
letű strandpavilonok kiadásából pedig 
többszörös bevételhez jut majd az ön-
kormányzat.
– Az adókat az infláció alatt, a bérleti 
díjakat pedig azzal megegyező mértékben 
emeltük. Mindez a biztonságos működés 
és a fejlesztési lehetőségek mellett azt jel-
enti, hogy az önkormányzat hitelképes lesz 
a fontos pályázatokhoz – tette hozzá.
Alsóörsön két pályázati támogatást már 
sikerült elnyerni (a művelődési ház rekonst-
rukciójának, illetve zöldfelület létrehozásá-
nak a terveire), ezen kívül néhány kisebb-
nagyobb fejlesztésre lehet idén számítani. 
A község északi részén – többek között 
a Pannon Egyetem közreműködésével 
– tervezett Európai Bioenergia Platform 
-Tudásipari Park a bioenergia-felhasználás 
kutatása, terjesztése és művelése céljából 
jön létre. Első lépésként ebben az évben 
egy kísérleti labor felépítését tervezik a 
befektetők.

Forrás: alsoors.hu

BALATON: 12 HÓNAPRA
A Balaton értékeinek elvesz-
tése valós veszély, de ésszerű 
fejlesztéspolitikával, tőkein-
jekcióval megmenthető, ismét 

vonzóvá tehető a tó - vallja a 
magyar tenger “élére” január-
ban kinevezett főmenedzser, 
Suchman Tamás.

A magyar tenger már hosszú ideje egyfelől 
viszonyításként szolgál sokaknak, másfelől 
az érdekek csatatere. A kérdés az, hogy a 
magyar tenger régi, új és még csak születő-
ben lévő problémáinak megoldására kinek 
és milyen lehetőségei vannak. Most éppen 
dr. Suchman Tamás országgyűlési képvis-
előnek, aki január közepétől új tisztséget 
kapott, elnökli a Balaton Fejlesztési Tan-
ácsot.
A másfél hónapos, a befektetőknek 
megtérülést rendszerint nem ígérő tóparti 
idegenforgalomból a Suchman-terv több 
hónaposat akar kialakítani, de ahol lehet, 
ott egész évest. Ha tavasztól őszig kínál 
programokat a térség, és ehhez megteremti 
a jó infrastruktúrát is, akkor - érvel a térség 
képviselője - megtették a helybéliek az 
első nagy lépést.
 Napjainkban ez annyit tesz, hogy a 
szálláshelyeket, vendéglátó egységeket a 
környék gyógyvizeire, termálvizeire hang-
oltan építik, bővítik. 
Suchman Tamástól a befektetői gondol-
kodás nem idegen, de rögtön leszögezi: 
a fejlesztési tanács nem pénzelosztó szer-
vezet. Szerepe a koordinálás, a szakmai 
támogatás, s bár valóban számos pénz-
forrás segítheti a térségben a beruházókat, 
a támogatásokhoz hozzáférni a Nemzeti 
Fejlesztési Terv, illetve regionális fejlesztési 
tanácsok pályázati rendszerén keresztül 
lehet. 
Praktikusan nem pénzt oszt tehát, hanem 
menedzsel, tőkevonzó képességet javít, 
növel a tó jövőjét egyengető fél-állami 
szervezet. Suchman visszatér ahhoz az 
alapvetéshez, hogy a jó befektetési klíma 
létrehozásáért elsődlegesen a hatóságok-
nál, állami szervezeteknél kell tevékeny-
kedni, lévén itt voltak, s itt vannak a 
legnagyobb hiányosságok. 

A Piac és Profit cikke alapján

HÍREK A BALATON RÉGIÓBÓL
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Zatykó János – a Komá-
rom-Bábolna Többcélú Kis-
térségi Társulás elnökének 
– beszéde az új kistérségi 
központi ügyeleti rendelő és 
a felújított mentőállomás 
átadásakor Komáromban, 
február 28-án.

2005 őszén az Egészségügyi Minisz-
térium pályázatot hirdetett központi 
ügyeletek létrehozására, illetve ügye-
letek központosítására. Októberben 
a kistérségünk benyújtotta a pályázatot 
a hagyományos orvosi ügyeleti rend-
szerének felváltása céljából.
A kistérségi társulás kötelező köz-
szolgáltatási feladatai közé tartozik a 
kistérség területére kiterjedő háziorvosi 
ügyelet megszervezése. Valamennyi 
érintett polgármester kiemelkedően 
fontosnak tartotta, tartja a lakosság 
egészségének, életének biztonságát. 
Ezért a pályázat előkészítése során, 
a mentőszolgálattal folytatott előzetes 
tárgyalások alapján figyelembe vettük 
azt a szakmai elvárást, hogy a sürgős-
ségi ellátásban résztvevő  szervezetek 
egy helyre legyenek telepítve. Úgy 
érezzük, hogy a lakosság biztonságér-
zete fokozható azzal a szakmai, emberi 
együttműködéssel, amely a pályázat 
során megvalósult az ügyeletet ellátó 
Komárom Város Egészségügyi Alap-
ellátási Szolgálata, az Országos Men-
tőszolgálat komáromi egysége és a sür-
gősségi fogadóhelyet működtető Selye 
János Kórház között. Ezért választottuk 
azt a megoldást, hogy az új kistérségi 
központi ügyelet a mentőszolgálat meg-
újulásával párhuzamosan épüljön fel.

A WF Építőipari és Szolgáltató Kft. 
munkájának eredményeként elkészült 
az  új, központi ügyeletből és meglévő 
mentőállomás fejlesztéséből létrehozott 
építészeti és funkcionális együttes, ami 

a technikai és szakmai lehetőségeket 
kihasználva a helyi körülményekhez 
is szorosan illeszkedik. Így a mentő-
szolgálatnál egyidejűleg megvalósuló 
fejlesztésekkel hosszútávon, magas 
színvonalon a növekvő igényekhez 
alkalmazkodó módon biztosíthatóak a 
kistérségben a sürgősségi ellátás fel-
adatai.

A projekthez az Egészségügyi Minisz-
térium 27.500.000 Ft összegű, egy-
szeri vissza nem térítendő támogatást 
nyújtott a Komárom-Bábolna Többcélú 

Kistérségi Társulás részére. Az önrészt, 
ami eredetileg 25000000 Ft volt, 
majd további közel 7 millió forinttal 
egészült ki, Komárom Város Ön-
kormányzata biztosította. A társulás 
tagönkormányzatai pedig több, mint 3 
millió forintnyi összeget szavaztak meg 
az új ügyeleti rendelő berendezésére. 
A projekt teljes költségvetése közel 65 
millió Ft lett.
Ebből a pénzből készült el a XXI. 
század elvárásainak megfelelő modern 
kistérségi ügyeleti rendelő, újult meg és 

bővült  a mentőállomás. Az OMSZ-
al kötött megállapodásunk alapján ma 
még egy örömhírt jelenthetek be önök-
nek: jelentős lépést tettünk előre a sür-
gősségi esetek gyors és szakszerű ellá-
tásában, mivel az mentőszolgálat a mai 
naptól rendszerbe állít egy Mercedes 
típusú esetkocsit, amely mentőorvosá-
val és szakszemélyzetével a kistérség 
lakosainak rendelkezésére áll. 
Örömmel adom át a város és a kis-
térség lakosai számára ezt a megújult 
létesítményt, melynek dolgozói együtt 
munkálkodva a beteg emberek gyó-

gyulását szolgálhatják, életeket 
menthetnek térségünkben. Ezúton 
szeretném megköszönni mindazok 
lelkes segítségét akik a projekt 
megvalósításában részt vettek. Kö-
szönöm a pályázat benyújtásában 
való közreműködését az Alap-
ellátási Szolgálat vezetőjének és 
az Intézmény-felügyeleti osztály 
dolgozóinak. Köszönöm a tervező 
munka koordinálását a mentőszol-
gálat építészének, a kivitelezést a 
WF Kft.-nek. Köszönöm a szakmai 
együttműködést és az építkezés 
során tanusított türelmet a mentő-
szolgálat regionális vezetőjének, a 
helyi mentőállomás vezetőjének és 
dolgozóinak, valamint a nekik ide-
iglenesen helyet adó Selye János 
Kórház igazgatójának.
Ez a projekt nem valósulhatott volna 

meg az Egészségügyi Minisztérium, 
Komárom Város Önkormányzata és 
Komárom  Bábolna Többcélú Kistér-
ségi Társulás településeinek pénzügyi 
támogatása nélkül, melyet ezúton is 
szeretnék megköszönni.
Kérem az ügyelet és a mentőállomás 
dolgozóit, hogy vegyék birtokukba ezt 
a szép, új épületet, és végezzék mun-
kájukat a kistérség valamennyi lakosa 
megelégedésére. 

ÚJ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELETI 
RENDELŐ ÉS A FELÚJÍTOTT MENTŐÁLLOMÁS
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ESZTERGOM

Bemutatkozó találkozóra hívta a Vál-
lalkozók Esztergomért Egyesület a kép-
viselő-testület tagjait. A városvezetés és 
az egyesület a volt Technika Házában 
találkozott, amelynek során tájékoztató 
hangzott el az Ister-Granum Eurorégió 
fejlesztési lehetőségeiről is. 

Tavaly nyáron alakult meg a Vállalkozók 
Esztergomért Egyesület, amelynek tagjai 
most közvetlen beszélgetést is lehetővé 
tevő találkozón mutatkoztak be a város 
vezetőinek. Sasvári Géza, az egyesület 
elnöke és Miavecz Jenő önkormányzati 
képviselő, egyesületi titkár köszöntötte a 
megjelent képviselőket, valamint Knapp 
János Pál és Németh József alpolgár-
mestereket. Az egyesület történetéről és 
céljairól Miavecz Jenő tartott bemutatko-
zó előadást.
Az egyesület 2006 júniusában alakult 
meg mintegy félszáz vállalkozás közreműkö-
désével. Az egyesület tagjai között vannak 
olyan civil szervezetek, mint az Ipartestület 
és a Vállalkozó Nők Egyesülete, de zömé-
ben esztergomi székhelyű cégek delegálták 
képviselőjüket. A mikrovállalkozások, va-
lamint a kis- és középvállalkozások mellett 
az egyesület tagja olyan nagy vállalat is, 
mint a Magyar Suzuki Rt. a TYCO El-
ectronics Kft. vagy a Diamond Elektric 
Magyarország Kft. Az egyesületbe tarto-
zó vállalkozások éves árbevétele mintegy 
ötszázmilliárd forint, a városnak befizetett 
iparűzési adójuk pedig tavaly 1,6 milli-
árd forintot tett ki. Több mint nyolcezer 
embernek adnak munkát az egyesülethez 
tartozó cégek, a szakmai oktatást pedig 
éves szinten hatvanmillió forint szakképzési 
hozzájárulással támogatják. Éppen ezért 
tartják fontosnak a városvezetéssel való 
jó együttműködést, amelynek elősegítésére 
szervezték a mostani bemutatkozást.
A fórumon Ocskay Gyula, az Ister-
Granum Eurórégió Fejlesztési Ügynökség 
vezetője mutatta be a városvezetői és a 
jelenlevő vállalkozók számára az eurórégió 

2007. és 2013. közötti időszakra ter-
vezett projektjeit, amelyek a Vállalkozók 
Esztergomért Egyesület számára is sok 
lehetőséget nyújtanak. Itt hangzott el az 
is, hogy a fejlesztési ügynökség a régiós 
kapcsolatok elősegítésére vállalkozói klu-
bot és lobbiklubot is szeretne létrehozni 
A turizmus, a közlekedés és iparfejlesztés 
területén tervezett projektek közül a váll-
alkozási logisztikai övezet létrehozása, a 
teherszállítást elősegítő teherkomp projekt 
már most is közvetlenül kapcsolódnak esz-
tergomi cégekhez. Az előadások után köz-
vetlen beszélgetésre került sor a találkozó 
résztvevői között. 

LÁBATLAN

NYERGESÚJFALU
Öt civil szervezet szerint a Holcim nem 
vette figyelembe a lakosság véleményét a 
Nyergesújfalura tervezett új cementgyár 
ügyében, pedig abban bíztak, hogy a 
térségbeliek népszavazással megerősített 
elutasítása a svájci céget tervének vissza-
vonására készteti.

A Védegylet, a Zöld Sziget Tát és 

Térsége Környezetvédelmi Egyesület, az 
Esztergomi Környezetkultúra Egyesület, a 
Dorogi Környezetvédelmi Egyesület és a 
Válaszúton Alapítvány az MTI-hez hétfőn 
közleményt juttatott el annak kapcsán, 
hogy a Holcim Hungária Zrt. bejelentet-
te: elkészítette a gyár részletes környezeti 
hatástanulmányát.
A közlemény emlékeztet arra, hogy a 
térség öt településén nagy részvétel mellett 
és elsöprő fölénnyel utasították el a térség 
lakói a cementgyárat, bár a beruházást be-
fogadó településen érvénytelen eredmény 
mellett az elfogadók kerültek többségbe.
A részletes hatástanulmány elkészülte 
azonban bizonyíték arra, hogy a cég csak 
Svájcban tartja be a demokrácia játéksza-
bályait – fogalmaznak közleményükben a 
szervezetek.
A civil szervezetek aggodalommal tekinte-
nek az engedélyezési eljárás elé, és valódi 
demokráciát, valódi környezetvédelmet 
és véleményük valódi figyelembe vételét 
követelik a szakhatóságoktól, a cégtől 
és a döntéshozóktól is. Fenntartásaikat 
azzal támasztják alá, hogy a szakhatósági 
vélemények előtt a Gazdasági és Közleke-
dési Minisztérium már munkahelyteremtési 
támogatást is felajánlott a cégnek.
A közlemény idézi a hatástanulmányt, 
amely szerint “az új cementgyár környe-
zetre és természetre gyakorolt hatása 
minimális, a környéken lakók egészségére 
káros hatást nem gyakorol”. Ez a megál-
lapítás az ország legnagyobb cementgyára 
esetén, amely egy már most is határérték 
feletti szennyezettségű térségbe települ, 
azt sugallja, hogy a kommunikációs szem-
pontok nagyobb hangsúlyt kaptak, mint a 
szakmaiak, hiszen ennek ellenkezőjét hang-
súlyozták a civil oldal szakértői, orvosok, 
levegőkémikusok – állítják a civilek.
Felvetik továbbá, hogy az eljárásba vonják 
be az üzemtől mintegy egy kilométerre 
fekvő Szlovákia szakhatóságait és lakosait 
is, hiszen az Espoo-i egyezmény alapján 
ez nemcsak lehetőség, hanem kötelességük 
is.

AZ ESZTERGOMI KISTÉRSÉG HÍREI

Már többször olvashattak a lábatlani 
Gombai Dóriról, akinek a gyógykezelése 
10 millió Ft-ba kerül. Alapítványunk, a 
Lábatlan Közösségi Céljaiért Alapítvány 
gyűjtést kezdeményezett a gyógykezelés 
támogatására.
2007. február 20-tól az Invitel Rt. kör-
zetéből az alábbi telefonszám felhívásával 
segíthetnek a leggyorsabban a kislányon! 
Kérjük hívja a 06-91-420-110-es tele-
fonszámot! (a hívás díja: 240 Ft+Áfa)
(A szám csak az Invitel Rt-hez tartozó 
körzetekből hívható, mobiltelefonról 
nem!) 
Minden hívás 240 Ft-tal járul hozzá a 
kislány gyógykezeléséhez. 
Segítségüket előre is köszönjük!
Lábatlan Közösségi Céljaiért Közalapítvány
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A nehézvegyipari üzemek 
közül csak néhány élte túl 
Magyarország tényleges 
bekapcsolódását a világ-
gazdaságba. A Nikrokémia 
Rt. az egyike volt az or-
szág legjelentősebb vegy-
ipari üzemeinek, azonban 
a vállalatcsoport mára 
megszűnt létezni. 

A közel százéves múlt hagyatékaként 
óriási környezetszennyeződés halmo-
zódott fel, amely felszámolása több 
mint 15 milliárd forintot emésztett 
fel. Az így létrejött barnamezős te-
rület alkalmatlan bármilyen turisztikai 
vagy városfejlesztési célra. Ugyanak-
kor a rehabilitált terület, a meglévő 
infrastruktúra, a vegyiparra szakoso-
dott még meglévő szakembergárda, 
a Pannon Egyetem, mint közeli 
tudásbázis egyedülálló lehetőséget 
biztosít egy környezetbarát korszerű 
vegyipar, a jövőt meghatározó biofi-
nomító létrehozásához.
 
A terület logisztikai szempontból is 
igen kedvező fekvésű, a közúti, a 
vasúti összeköttetés egyaránt biztosí-
tott. Ennek a lehetőségnek a ki-
használására észt-magyar együt-
tműködés alakult ki, amelyet 
szerződésben is rögzítettek a 
Nitrokémia Környezetvédelmi 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt., 
valamint az észt NordBioChem 
OÜ. között.
Az észt cég 900 ezer euró uni-
ós támogatást nyert biotechno-
lógiai fejlesztésre. Mivel Észtor-
szágban nincs kellő mennyiségű 
alapanyag, a társaság hazánkat 
választotta célterületnek. Fel-
vették a kapcsolatot a Budapes-
ti Műszaki Egyetemmel. Ezzel 
párhuzamosan Balatonfűzfőn is 
a biotechnológiát érezték kitö-
rési lehetőségnek. Mindkét fél 

a Budapesti Műszaki Egyetemben 
látott partnert a továbblépéshez, 
így természetes volt dr. Sevela Béla 
egyetemi oktató számára, hogy ösz-
szehozta a feleket.
 
A megújuló alapanyagok felhasz-
nálása felkészülés az olaj utáni kor-
szakra, és emellett környezetvédelmi 
szempontból is nagyon fontos a 
mielőbbi széles körű elterjedése. Az 
üzemanyagpiacon már elfogadott az 
olaj alapú komponens helyettesítése 
megújuló alapanyagbázison előállí-
tott etanollal. 
Az EU prognózisa szerint a meg-
újuló alapanyagok felhasználása 
többszörösére növekszik 2030-ig. 
Az USA-prognózis még bátrabb. 
A vegyi anyagok között meghatá-
rozó jelentőségűek az úgynevezett 
platform vegyületek, amelyek mint 
alapanyagok számos további termék 
előállítására alkalmasak. Ilyen vegyü-
let a tejsav, amelyből környezetbarát 
termékek sora állítható elő, és e ter-
mékek egyenértékűek a petrolkémiai 
bázison előállítottakkal.
 
A Balatonfűzfőre elképzelt biofi-

nomító évi 200 ezer tonna búza 
feldolgozásával állít elő tejsavat és 
tejsavszármazékokat. (Ezzel tízmillió 
hordó kőolaj feldolgozása váltható 
ki.) Hazánkban évente ilyen meny-
nyiségű búzafelesleg áll rendelkezés-
re. A bioüzem elsődleges termékei 
élelmiszeripari, gyógyszeripari alap-
anyagok; étkezési búzacsíraolaj; 
biológiailag bontható csomagoló- 
anyagok; környezetbarát oldószer; 
talajjavító bioiszap lehetnek. A 
hulladékmentes technológia szer-
vesanyag-tartalmú melléktermékeit 
a biofinomító részeként telepített 
biogáztelep hasznosítja.
 
Az együttműködési megállapodás-
ban rögzítették, hogy a partnerek 
a biotechnológia megvalósítása 
érdekében megteremtik a szellemi, 
pénzügyi bázist. Az üzem alapkö-
vének letételére 2009-2010-ben 
kerülhet sor, s azt 2-3 év múlva in-
díthatják is. A projekt kedvező ha-
tásaként nemcsak a város és térsége 
fejlődhet a környezeti károktól men-
tesített ipari terület újrahasznosítása 
révén, hanem a magyar gazdaság 
egésze is. Az új termelési kultúrával, 

a vegyiparban meghonosodott 
technikák felhasználásával 
a tejsavra épülő, korszerű, 
környezetbarát termékeket 
előállító feldolgozóipar ala-
kulhat ki.
A Pannon Egyetem alkalmazás-
orientált, új fejlesztési irányú 
kutatási programjai szintén 
megvalósíthatóak. Dr. Bakony 
Árpád, a Nitrokémia vezér-
igazgatója Naplót szerint a 
beruházás nagysága elérheti 
az 50 milliárd forintot. Az 
üzem közvetlen és közvetett 
módon mintegy 450-500 
embernek biztos megélhetést 
nyújthat.

Forrás: balatonkapuja.hu

BIOTECHNOLÓGIA BALATONFŰZFŐN  



R
eg

io
 R

eg
ia

38 Regio Regia 2007. március

– Milyen régre tudunk visszamenni 
az időben, vagyis a Pilis földje milyen 
korokból rejt emlékeket?
– A pilisi háromszög belsejében már 
ősidőktől fogva felismerhető egy kontinu-
itásnak (folytonosság) nevezhető jelenlét. 
A legkorábbi leletanyag az őskor bizonyos 
időszakából jelenik meg, utána a rézkorból 
találunk emlékeket, de a legjelentősebb 
a szkíta-hun-avar-magyar folytonosságnak 
nevezhető jelenlét, amit a helyi régészeti 
kutatás leletei szépen bizonyítanak. Ez a 
folytonosság pedig ennek a térségnek fon-
tosságát is jelzi. Innen érthető az, hogy pl. 
a Kr. u. 373-ban, ahogy krónikáink meg-
adják a magyarok – nem hunokat említenek 
– első bejövetelének idejét, miért pont ide 
telepednek le. A krónikák szerint, a magya-
rok első királya, így nevezik Atillát, a pilisi 
háromszög belsejében talált régi épületeket 
megújítja. Tehát már Atilla király idejében 
számolnunk kell a Pilisben egy nagyon régi 
műveltséggel, amit ő felfrissít, megújít. Az 
Atilla utódok utáni időszakból figyelemre 
méltó, az avar korszak. A Kárpát-medence 
egyik legnagyobb avartemetője éppen a Pilis 
peremvidékén – Szentendre, Pomáz környé-
kén – került elő, igen jelentős leletanyaggal.

– Ezt követően történik Árpád bejö-
vetele a térségbe. A krónikák leírása 
ebben az esetben kísértetiesen hason-
lít az előd, Atilla és a magyarok első 
bejövetelére.
– Egyes krónikák szerint ez 677-ben tör-
ténik meg. Ezek szerint ugyanaz a história 

játszódik le, Árpád Atilla király városába 
érve látja, hogy egyes épületek romokban 
hevernek a földig rombolva, egyes épületek 
állnak. Más városoknak, váraknak már a nyo-
mait sem lehet megtalálni. Árpád ugyanolyan 
megújító tevékenységbe fog, mint korábban 
Atilla tette, az itt talált városokkal.

– Felmerül a kérdés, hogy hová lettek 
ezek az egykori várak, városok a Pilis 
belsejében, hisz mára néhány romon 
kívül mást nem nagyon találni?
– Ha kézbe veszünk egy régészeti topo-
gráfiát, akkor kiderül, hogy a Pilisnek alig van 
olyan pontja, ahol mondjuk az Árpádkor va-
lamilyen nyomot ne hagyott volna. Példának 
lehet említeni, hogy a Búbánatvölgy telis-tele 
van régészeti emlékekkel, ezek többsége ak-
kor tűnt el, amikor az ötvenes években ezt 
a területet üdülő övezetté nyilvánították 
és a pártüdülők építése közben a romokat 
széthordták, elpusztították. Ezt még a leg-
hivatalosabb régészeti leírások is megemlítik. 
Itt volt található a kevéssé ismert Ákos-
palotája, és egy nagyon komoly duzzasztó 
gátrendszer, középkori malmok, a Szamár-he-
gyen hatalmas erődrendszer nyomai. De itt 
említhető például a Dömös feletti Árpádvár, 
ahol a mai napig régészeti feltárás folyik, és 
jól láthatóan középkori falak, sáncok nyomai 
vannak. Azt senki nem tagadja, hogy a kö-
zépkorban itt valamiféle vár állott.
 
– Visszatérve a megújításra. Miért ennyi-
re fontos a Pilisben talált korábbi telepü-
lések állandó felfrissítése, megújítása?

– A Pilis földrajzi fontosságának megértésé-
hez először a Kárpát-medence helyzetének 
felismerése szükséges. A Kárpát-medence 
Európa kellős közepén helyezkedik el. Ez a 
földrajzi egység, jelen tudásunk szerint, egész 
Eurázsiában, de bővíthető ez a kör, az egész 
Földön, ehhez fogható földrajzi egységet 
nem ismerünk. A medencében két fő folyó 
(Duna, Tisza) található, és így nyugodtan 
nevezhető ez a terület Mezopotámiának, 
ami nem mást jelent, mint folyamköz. Ez 
az egyik legjellegzetesebb folyamközi kul-
túrközpont. A többi ősi nagy folyamközi 
kultúrával szemben (Tigris és Eufrátesz 
köze) a Kárpát-medencének van egy rend-
kívüli nagy előnye. Nagyon jól védhető. A 
Kárpátok hegykoszorúja az egész medencét 
körbeveszi, ez pedig elég nagy ahhoz, hogy 
itt nagyon tág viszonyok között tudjon az 
élet kibontakozni. A Kárpát-medencén 
belül a Pilis, a pilisi háromszög rendelkezik 
mindazokkal az erényekkel kicsiben – Pap 
Gáborra kell hivatkoznom, hiszen ő hívta 
fel a figyelmet erre – amivel nagyban az 
egész Kárpát-medence rendelkezik. Ez rend-
kívül fontos, hiszen ez azt jelenti, hogy ha 
mondjuk, a Kárpát-medencén belül a hatalmi 
központot el akarom helyezni valahova, ak-
kor csak a Pilis jöhet szóba, mert például már 
az Északi-középhegység ilyen adottságokkal 
nem rendelkezik. A pilisi hegyek egy nagyon 
jól védhető rendszert alkotnak, tehát ha bár-
melyik irányból, például a Duna vonalából 
nézzük a rendszert, akkor már a Duna partjá-
tól a hegyek meredek falként emelkednek. A 
víz irányából bevehetetlen a belseje. A túlol-
dalról pedig a Kétágú-hegy, a Csévi-szirtek, 
a Pilis hegy szintén egy hatalmas, meredek 
védőfallal zárják le az egész rendszert. 
A hegyvidéken belül három nagy meden-
cét találunk (Pilisszentlélek, Szentlászló és 
Szentkereszt), ahol pedig mindenféle élel-
miszert elő lehet állítani korlátlanul. Ugyan-
így vízhiánytól sem kell tartani, hisz a Pilis 
bővelkedik forrásokban is. Így a medencék 

Királyi Dobogó

BESZÉLGETÉS SZÁNTAI LAJOSSAL A 
PILIS SZÍVÉRŐL, MŰKÖDÉSÉRŐL 

Sokak számára nem szorul magyarázatra a Pilis szakralitása, 
szentsége. Sűrűn emlegetjük szakrális királyi központként, 
ami annyit jelent, hogy a legrégibb időktől kezdve, királyi, csa-
ládi birtok volt, Visegrádtól Esztergomig királyi várak, kastélyok 
sokasága volt található. A pilisi háromszögben szinte minden 
királyunk templomokat, apátságokat alapított. Az Árpád-házi 
királyaink sorsának jelentős eseményei – születéstől a halálig 
– kötődnek ehhez a területhez. És ezzel tovább gyarapszik a 
Pilist övező rejtélyek sora is, az eltűnt vagy nem azonosítható 
egykori települések keresése közben. 
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alkalmasak arra, hogy hosszantartó ostrom 
esetén is az utánpótlás megoldott legyen. 
Tehát a pilis háromszög elég nagy, önellátó 
és saját energiaforrással is rendelkezik. 
Innentől kezdve rajzolódik ki a Pilis szak-
rális sajátossága. Ha ránézünk a térképre, 
látható, hogy a Duna és hegyek vonalának 
köszönhetően egy szívre emlékeztető formát 
jelenítenek meg. Ennek a formációnak a kel-
lős közepén található az a hegy, amelynek a 
neve Dobogókő.
 
– Az egész rendszernek szívalakja 
van, a belsejét Dobogókőnek hívják, 
sőt az ezoterikusok körében a Föld 
szívcsakrájaként is emlegetik e terüle-
tet. Dobogókő nevének kialakulásáról 
tudhatunk-e valamit?
– Erre nagyon sok magyarázat született az 
idők során, talán a legáltalánosabban elfoga-
dott az, hogy a dobogókői fennsík, olyan, 
mint egy természet alkotta dobogó, amelyre, 
ha feljut az ember a környező tájat egy ma-
gaslatról – dobogóról – szemlélheti. A múlt 
században például a turistakiadványok olyan 
magyarázatot is megemlítenek környékbeli 
néphagyományok alapján, miszerint a hely 
arról kapta a nevét, hogy a Dobogókő-hegy 
belseje üres, hatalmas termek vannak benne, 
és ha a hegy tetején valamilyen ok miatt, egy 
sziklatömb leszakad és végiggurul a völgybe, 
a hegy belseje visszhangozza a robajt, és ez 
messzire hallatszó dobogásszerű hangot ad. 
Mindkét magyarázat igaz és közel járhat 
az igazsághoz. A harmadik magyarázatot 
a nyelvből tudjuk kihámozni. Ha az egész 
rendszer egy hatalmas szívalakot idéz meg, 
akkor így jutunk el a legfontosabb jelentés-
hez, ami az egész Pilisben működő energiát 
jeleníti meg. Ez alapján érthető, hogy miért 
nevezik a középkorban ezt a területet az or-
szág szívének, közepének, belsejének.
 
– Szívről és dobogásról beszélünk. A 
pilis szó jelentése mégsem a szívvel, 
szívcsakrával függ össze, hanem egy 
másik energiaponttal. Mi okozza e 
kettősséget?
– A pilisi energiarendszeren belül nemcsak 
a szívcsakra működése mutatható ki, hiszen 
a Pilis, mint összefoglaló név nem a szívre, 
hanem a fejre utal. A pilis szó megfelelője 
a tonzúra, vagyis fejtető. Ennek energetikai 
változata a koronacsakra. A Pilisen belül, ha 

én egy élő működést vizsgálok, akkor a két 
legfontosabb központ érhető nyomon. Az 
egyik a szívformán és a dobogáson keresztül 
a szívcsakra, a másik a legmagasabb szintű 
működésre utaló jelentés a koronacsakra. 
És ha rádöbbenünk arra, hogy a Föld két 
legfontosabb energetikai központja a Kárpát-
medencében, sőt a Pilisben található, akkor 
nem csak a magyarság számára, hanem az 
egész emberiség számára létkérdés, hogy 
mi módon tudom, vagy nem tudom a Pilist 
működtetni.

– Mit jelent a Pilis működtetése?
– Itt érdemes a Képes Krónika királyko-
ronázási jeleneteit megörökítő miniatúráit 
felidézni. Ezek pont ezt a két legfontosabb 
jellemzőt örökítik meg. A koronázások a 
koronacsakra működésre utalnak, viszont 
ezeken a kis képecskéken megjelenik egy na-
gyon érdekes formájú királyi trónus, amelyek 
szabályos dobogó alakzatot mutatnak. Ez a 
dobogó forma az, amely tájba helyezve végig 
vonul a Krónika képein. Tehát a működtetés 
alapja a magyar király koronázása kellett hogy 
legyen. Ez már szoros összefüggésben van a 
Szent Korona misztériumával is.

– A Képes Krónikához értünk el. Új 
könyvében, amelyben az említett mi-
niatúrák részletes elemzését olvashat-
juk majd. Ha megnézzük a képeket, 
honnan tudhatjuk, hogy a koronázási 
jeleneteken a Pilist ábrázolják? 
– Feltételezésekre és következtetésekre 
hagyatkozhatunk ebben a kérdésben. Ha 
tudjuk azt, hogy a koronázási szertartásnak 
milyen szigorú feltételei voltak: pl. az esz-
tergomi érsek volt a koronázó személy, és a 
képeken látok egy koronázó főpapot, akkor 
már egy helyszínközelítést elvégeztem.
A téma akkor kezd izgalmasabbá válni, ha 
felteszem azt a kérdést, hogy hol őrizték a 
Szent Koronát. Tudjuk, hogy az Árpád-
korban a Korona őrzési helye Fehérváron 
volt. És most tovább kérdezve: hol volt a 
középkori Fehérvár és hol volt a koronázó 
városon belül a koronázó bazilika, ahová 
haláluk után az Árpád-házi királyaink te-
metkeztek? A Képes Krónika miniatúráinak 
többsége, nagyon határozottan, sziklás, 
hegyes tájba helyezi a koronázásokat. Tehát 
a mai Székesfehérvár környéke semmi esetre 

sem jöhet szóba. És nyilvánvaló módon, ha 
az esztergomi érsek a koronázó főpap, és ha 
a későbbi Anjou-korra gondolunk, amikor 
Visegrádon őrzik a Koronát, az a hely ahol 
a koronázás történik, nem lehet ettől a két 
helytől túlságosan messze. Hiszen az, ahogy 
erre Pap Gábor is sokszor utalt már, állam-
biztonsági szempontból is elképzelhetetlen 
lett volna, hogy egy ilyen szintű, féltett 
ereklyét majdnem száz kilométerre elvigyenek 
az őrzési helyétől, majd visszautaztassák, az 
akkori útviszonyok mellett.
A dobogókra visszatérve, a képeken kívül, 
semmilyen írásos emlékkel nem rendelkezünk, 
amely ennek jelentőségét megemlíteni. Ne-
vezhetjük a képek alapján, akár egy hely 
szimbólumának is. Az említés hiánya az is 
lehet, hogy a Krónika alapján is kiderül, hogy 
kettős koronázás létezett az Árpádkorban. 
A Fehérvári bazilikában nagy nyilvánosság 
előtt zajlik a szertartás, az ország szemeláttá-
ra, itt viszont egy titkos koronázást láthatunk. 
A képeken két-három személy jelenik meg 
a királyon kívül. És úgy tűnik, hogy ezen 
a titkos koronázáson jut fontos szerephez 
a dobogó alakú trónus. A képek alapján 
kitűnik, hogy bár a formája hasonló, de sze-
mélyre szabott és szertartásonként változik a 
mérete, kiképzése. Ennek a titkos szertartás-
nak lehet a központi helye Dobogókő. De 
hogy tovább bonyolítsuk a kérdést, meg kell 
említeni, hogy az Esztergom közelében lévő 
Búbánatvölgy felett is találunk egy Dobogó 
nevű hegyet.
 
– A középkori források mégsem emlí-
tik Dobogókőt. 
– Erre nagyon egyszerű a válasz. Például, 
ha a Magyar Szent Koronát vesszük ala-
pul, akkor csak IV. Béla korától kezdve 
beszélhetnénk róla, hiszen az első említése 
egy 1256-ból származó oklevélben jelenik 
meg ilyen szóösszetételben. De nyilvánvaló 
módon már ezt megelőző időben is létezik. 
Ha pedig egy szakrális központról nem törté-
nik feljegyzés, nem történik ábrázolás, akkor 
ez éppen a fontosságát jelenti. Nem azért 
nem említik a szövegek, mert nincs, hanem 
a Koronához hasonlóan, rendkívül fontos, 
működésében eltér a megszokottól, és ez a 
működésrend megkívánja a hallgatást. 

S.Z. –A.L. (Dobogó)
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Megkétszerezte a kistelepülések pályázati 
alapját idei költségvetésében Komárom-Esz-
tergom megye – mondta el a megyei közgyűlés 
kistelepülési tanácsnoka.

„A 2000 főnél kisebb települések 26 millió forint kamatmentes 
visszatérítendő támogatáshoz juthatnak fejlesztéseket biztosító 
pályázatok terveinek elkészítéséhez és indokolt esetben pályá-
zati saját forrás kiegészítéséhez” – tette hozzá Maszlavér István, 
Naszály polgármestere, aki a Polgármesterek a Falukért Egyesület 
elnökeként került be Komárom-Esztergom megye közgyűlésébe, 
Schunder Tiborral, Baj polgármesterével együtt.
A megye kistelepülési alapja az egyesület kezdeményezésére a 
korábbi ciklusban 10 millió forint volt, amelynek felét a megyei 
önkormányzat, illetve a megyei területfejlesztési tanács biztosítot-
ta. Az induló összeget 2006-ban a két alapító további 3-3 
millió forinttal növelte. A kistelepülési alap jellegzetessége, hogy 
a falvaknak adott pénzt a települések visszafizetik az alapba, ezért 
jelenleg a maradványból és a tavaly visszaérkezett összegekből 
6,7 millió forint áll rendelkezésre, amelyhez idén további 4,8 
milliós visszafizetés várható.
Idei költségvetésében a megyei önkormányzat 7 millió forinttal, 
a megyei területfejlesztési tanács pedig 8 millió forinttal növeli 
meg az alap összegét, amely így várhatóan meghaladja majd a 26 
millió forintot.
Maszlavér István kiemelte, hogy a megyei közgyűlés ezzel a 
döntéssel szeretne hozzájárulni, hogy a falvak lakói ne kerüljenek 
hátrányos helyzetbe csak azért, mert kistelepülésen élnek.

A KISTELEPÜLÉSI PÁLYÁZATI ALAP TÁMOGATÁSÁBAN 
RÉSZESÜLT PÁLYÁZATOK

1) PÁLYÁZATI ELŐKÉSZÍTÉSHEZ (TERVKÉSZÍTÉSHEZ)

ETE
Komáromi utca és majori külterületi út útépítés- és csapadékvíz-el-
vezetés engedélyezési tervének elkészítése – 750000,-Ft

EPÖL
„Az ördöglovas nyomában az Őr-hegy körül” c. turisztikai pro-
jektjének pályázati szintű előkészítése – 2000000,-Ft

2) PÁLYÁZATOK SAJÁT FORRÁS KIEGÉSZÍTÉSÉHEZ

DAD
József Attila Klubkönyvtár felújítása (TEKI támogatással) 
– 1630355,-Ft
ETE
Településközpont korszerűsítése (TEKI támogatással) 
– 987.000,-Ft
ÁCSTESZÉR
Táncsics Emlékház felújítása (TRFC támogatással) – 2.000.000,-Ft
ETE
Komáromi út kiépítése (TRFC támogatással) – 1.300.000,-Ft
ÚNY
Deák Ferenc utca burkolat felújítása (KD-TEÚT) – 2.000.000,-Ft

NYERTES KISTELEPÜLÉSEK 
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN
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VÉRPEZSDÍTŐ FÜRDŐ 
A TÉLTEMETÉSEN  

Jégtörő Mátyás napján nagy 
hidegek szoktak lenni. Így 
aztán nem csoda, hogy mind-
össze ketten vállalkoztak az 
év első balatoni fürdőzésére 
a hagyományos téltemető-ta-
vaszköszöntő rendezvényen. 

Az Öregparkban rendezett eseményre szép 
számmal gyűltek össze az érdeklődők. Mas-
karába öltözött szereplők, többek között a 
tavasztündér várta az érkezőket. Az álesküvőn 
Keszey János polgármestert adták férjhez, majd 
a derűs esemény után mindenki levonult a part-
ra, ahol elégették a telet jelképező kiszebábot.
A rendezvény hagyományos csúcspontja-
ként Boros László önkormányzati képviselő 
érdeklődők hada előtt Major Tamással ug-
rott a kellemes hőfokúnak egyáltalán nem 
mondható Balatonba. Boros képviselőnek 
ez volt a hatodik, Major Tamásnak pedig 
a második szezonnyitó fürdőzése.
A téltemető Jégtörő Mátyás napjára esett. 
A néphiedelem szerint Mátyás vagy meg-
hozza, vagy megtöri a jeget. Mivel az idei tél 
igencsak enyhe volt, és a Balaton nem fagyott 
be, ezért a szervezők gondoskodtak egy kis 
jégről, hogy inkább megtörje, mintsem hozza. 
Az ünnepség zárásaként a Pannónia Kulturális 
Központban gyermekműsorral és játszóházzal 
kedveskedtek a legkisebbeknek.

MEG AKARJÁK MENTENI A RÉGI 
ERŐDTEMPLOMOT 

Balatonalmádi, Vörösberény 
– Régi korok tanúja az ősi 
városrész, Vörösberény XI-
XII. századi, mára erősen 
leromlott állagú református 
erődtemploma, melynek meg-
mentéséért a városrész kato-
likus templomában nemrég 
gyűjtéssel egybekötött jóté-
konysági koncertet rendeztek.

A román kori alapokon nyugvó, minden 
bizonnyal még Szent István korában épült, 

a későbbi átalakítások idejéből a gótika 
stílusjegyeit is magán viselő Árpád-kori 
templom legjelentősebb védett műemléke 
Balatonalmádinak. A templomot Szent 
Márton tiszteletére benedikálták kezdet-
ben, s az oklevelek 1297-ben említik 
először. A török hódoltság idején, a re-
formáció-ellenreformáció során a templom 
többször gazdát cserélt, ma átépítve és 
bővítve a református egyház használatában 
áll. Illetve állna, mert mint arról korábban 
tudósítottunk, az utóbbi években életve-
szélyes állapotba került.
Most katolikusok, evangélikusok, reformá-
tusok, hívők és nem hívők, helybéliek és 
a környező településekről érkezők egyaránt 
összefogtak, hogy a becses egyháztörténe-
ti, művészettörténeti és egyetemes kultúr-

történeti értéket képviselő hajlék felújítá-
sához – amely hozzávetőleges számítások 
szerint mintegy tízmillió forint fedezetet 
követel – az előkészületet megtegyék.
Az Almádiért Közalapítvány jótékonysági 
céllal meghirdetett egyházzenei hang-
versenyén nemrég adakozásra hívták fel az 
egybegyűlteket. A szakrális zenés áhítaton 
Szabó János helyi plébános köszöntötte a 
megjelenteket, majd felcsendült a gyógyító, 
az oldozó muzsika. A Balatonalmádi Vegy-
eskar (Demel Eszter vezényletével, Kövesdi 
Annamária zongorakíséretével) Archinger 
Regina coeli című művével kezdte műso-
rát, majd Kodály, Karai József, Eriksson 
egy-egy opuszát mutatták be. Balogh Aliz 
veszprémi hegedűművész Bartók Gyer-
mekdalok ciklusából adott elő részleteket, 
a veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság 
pedig (Kollár Kálmán karnaggyal az élen) 
Kodály- és Mendelssohn-művekkel emelte 
az est fényét. A jótékony célú adakozásnak 
köszönhetően hetvenezer forint gyűlt össze 
a templom felújításához.

BALATONVILÁGOS 
Falugyűlésen számolt be a 
polgármester a Siófokhoz való 
csatlakozás menetéről a kultúr-
házban összegyűlt két-három 
tucatnyi érdeklődőnek, akiknek 
többsége kedvezően reagált 
a megye- és kistérségváltás 
szükségességét taglaló beszéd-
re. Fekete Barnabás elmondta, 
hogy várhatóan a testület már-
cius végi ülésén döntenek a fo-
lyamatok elindításáról. 
A kistérség-, megye- és régióváltás 2010-
ben, az önkormányzati választások alkalmá-
val fejeződik be, ugyanis ha addig mindenki 
elfogadja a településen élők szándékát, 
akkor Balatonvilágos már Somogy megyéhez 
tartozik majd. A település vezetője beszé-
dében szólt arról: ahhoz, hogy elindíthassák 
a folyamatot, hivatalos legyen a kérelem, 
a lakosság többségének népszavazáson 
támogatni kell a szándékot. Ezután a do-
kumentumokat el kell juttatni a szaktárca 
vezetőjéhez, aki továbbítja az Országgyű-
léshez, és számukra kedvező döntés esetén 
a köztársasági elnök hirdeti ki a váltást. 
A település vezetője a jobb közlekedés, a 
már meglévő egészségügyi és a kialakuló-
ban lévő oktatási kapcsolatokon túl azzal 
magyarázta a váltás szükségességét, hogy 
a kormányzati szándék a kistérséget erősíti, 
Balatonvilágos számára pedig a siófoki köz-
pontú sokkal előnyösebb, mint a balato-
nalmádi. A déli parti város, illetve Somogy 
megye egyébként támogatja a csatlakozást. 
Az egyik lakos úgy fogalmazott: azt kell 
nézni, hogyan tudunk a legjobban kijönni, 
hiszen ha a kormány a kistérségi és a régiós 
kapcsolatokat támogatja és erősíti, akkor ér-
demes váltani, mert az szolgálja a település 
előnyét. Ez a dolgok normál rendje, Veszp-
rémet a szép emlékek közé kell elraktározni. 
Pernecker Antal önkormányzati képvi-
selő ugyanakkor azon véleményének adott 
hangot: a megyeváltást alaposan meg kell 
gondolni, hiszen kórházi szakellátások 
szempontjából Veszprém kétségtelenül 
jobb helyzetben van, mint Siófok. 

Forrás: balaton.hu

BALATONALMÁDI ÉS TÉRSÉGE HÍREI
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2006-ban került bevezetés-
re Magyarországon a hazai 
turisztikai szolgáltatások 
minőségének egységes és 
megbízható értékelésére 
szolgáló Magyar Turizmus 
Minőségi Díj. A magyar tu-
rizmus állami irányítása 
által, több éves munkával 
kifejlesztett objektív és 
alapos minősítési rendszer 
biztosítékot jelent arra, hogy 
a követelményeinek megfel-
elő turisztikai vállalkozások 
szolgáltatásait igénybe vevők 
elégedetten térjenek haza, 
pozitív élményekkel gazda-
godva. A Díj bevezetése így 
nagymértékben hozzájárul 
Magyarország pozitív imá-
zsának építéséhez, valamint 
a magyar turizmus verseny-
képességének fenntartásá-
hoz és növeléséhez.

A szolgáltatások – így a turizmus – te-
rületén is egyre nagyobb szerepet játszik 
a minőség, a megbízható minőségi szín-
vonal garantálása. Mindez alapvetően 
szükséges ahhoz, hogy Magyarország 
karakterisztikus és pozitív imázsát tovább 
építsük, illetve fenntartsuk.
Egy ország turisztikai kínálata, szerte-
ágazó tevékenységek, sokszínű szol-
gáltatások összessége. A szolgáltatási 
lánc minden egyes eleme befolyásolja a 
turisták véleményét, ezért ezek minősége 
döntő jelentőségű. A magyar turisztikai 
vállalkozások csak akkor maradhatnak 
versenyképesek az Európai Unió, 
illetve a világ turizmusának piacán, 
ha kategóriájuknak megfelelő, állandó 
minőségű szolgáltatásokat nyújtanak. 
Ennek érdekében célszerű a különböző 
elemek (utazás, szállás, étkezés, infor-
máció-nyújtás, stb.) kiegyensúlyozott 
minőségét biztosítani.

A minőség kultúrájának megteremtése, 
valamint a minőségtudat létrehozása 
és ébrentartása a turisztikai vállalko-
zásoknál, a magyar turizmus verseny-
képességének javítása, a vállalkozások 
eredményességének növelése és a 
szolgáltatások színvonalának folyamatos 
emelése érdekében szükségessé vált egy 
átfogó, országos szintű minősítési rend-
szer kialakítása.
A Magyar Turizmus Rt. keretein bel-
ül 2001-ben indult meg az a munka, 
amely egy teljesen új, minden szolgál-
tatási folyamatra kiterjedő minősítési 
rendszer kialakítását célozta meg. A 
több éves előkészítés eredményeként, 
az Európában is alkalmazott elméleti 
és gyakorlati ismeretek felhasználásával, 
neves szakemberek bevonásával és a 
szakmai szervezetek, valamint kamarák 
véleményének figyelembevételével 
kidolgozásra került a Magyar Turizmus 
Minőségi Díj program. A program 
koordinálását 2004-ben az Országos 
Idegenforgalmi Bizottság (OIB) vette át 
és fejlesztette a mai, jelenleg végleges-
nek tekinthető szintre.
 
A Magyar Turizmus Minőségi Díj 
2004-ben egy próba projekttel indult, 
melynek célja az volt, hogy a szervezők 
időben felmérjék és kijavítsák a minősí-
tési rendszer alkalmazása során felmerülő 
hiányosságokat. A pilote programban 6 
szálloda és 9 étterem vállalta a megmé-
rettetést, melynek során valamennyi szál-
loda és 4 étterem felelt meg a minősítési 
elvárásoknak. 
A próba program eredményes lebonyo-
lítása után az Országos Idegenforgalmi 
Bizottság 2006 januárjában hirdette 
meg először a Magyar Turizmus Minő-
ségi Díj programot a hazai szállodák és 
éttermek részére. 
A Magyar Turizmus Minőségi Díj 
2006. évi szállodai és éttermi program-
jának értékelési szakasza befejeződött. 

Régiónkból Minőségi Díjat nyert a 
Novotel Székesfehérvár.

A pályázat kiírására minden évben egyszer 
kerül sor: a felhívás január 31-ig megjel-
enik a szaksajtóban, a Magyar Turizmus 
Zrt., az OIB és az ÖTM Turisztikai 
Szakállamtitkárság honlapján, továbbá az 
OIB tájékoztatja a szakmai szervezeteket, 
a Regionális Idegenforgalmi Bizottságokat 
és a Regionális Marketing Igazgatóságo-
kat. A pályázati jelentkezés határideje 
minden évben február 28.
A Díjra érdemes szolgáltatókra az érték-
elő bizottságok tesznek javaslatot, de a 
Díj odaítéléséről az OIB elnöke által 
felkért szélesebb szakmai grémium dönt, 
az adott év december 15-ig. A döntés-
ről az OIB a pályázókat a következő év 
január 31-ig értesíti.
A Díj ünnepélyes  átadására minden év-
ben márciusban, az UTAZÁS Nemzet-
közi Idegenforgalmi Kiállításon kerül sor. 
A Díj érvényessége a kiadásától számított 
három naptári év, amely során legalább 
egy alkalommal utóellenőrzésre is sor 
kerül. Az érvényesség meghosszabbítása 
újabb pályázat beadásával történik, egy-
szerűsített eljárás keretében. 
Az OIB tervei között szerepel, hogy 
a jövőben a programot a szállodákon 
és az éttermeken túl más turisztikai 
vállalkozásokra is (pl: falusi turizmus, 
gyógyfürdők, kempingek, utazási irodák, 
idegenvezetők) kiterjeszti.
A Magyar Turizmus Minőségi Díjjal 
a hazai szolgáltatók számára lehetőség 
nyílik arra, hogy az  objektív szem-
pontrendszer alapján garantált minőségi 
szolgáltatásaikkal kitűnjenek a turisztikai 
vállalkozások között. A minőség kultúr-
ájának megteremtése, s minél szélesebb 
körben történő elterjesztése a magyar 
idegenforgalmi vállalkozások körében, 
hosszú távon a magyar turizmus verseny-
képességének növelését eredményezi.

MT Hírlevél

MAGYAR TURIZMUS MINŐSÉGI 
DÍJAS A FEHÉRVÁRI NOVOTEL
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Együttműködési megálla-
podást írt alá az Adó- és 
Pénzügyi Ellenőrzési Hiva-
tal és a Business Software 
Alliance nemzetközi jogvé-
dő szervezet, abból a cél-
ból, hogy együttesen vegyék 
fel a küzdelmet a gazdasági 
célú illegális szoftverhasz-
nálat ellen. Az együttmű-
ködés keretein belül a felek 
segíteni kívánják a fekete 
gazdaság visszaszorítására 
irányuló erőfeszítéseket, a 
nemzetgazdaság vagyoni 
hátrányának, az államház-
tartás veszteségének csök-
kentését.

Az együttműködés további célja, 
hogy az elkövetkezendő esztendők-

ben a magyarországi illegális szoft-
verhasználat a jelenlegi 42%-ról az 
európai uniós átlagra (amely jelenleg 
35%) csökkenjen. A közös fellépést 
indokolja, hogy az illegális szoftver-
használat nem csak a szoftveriparnak 
okoz jelentős veszteségeket, hanem 
az egész nemzetgazdaságnak is, hi-
szen ezek forgalmazása az adó- és 
járulékfizetés elkerülését eredmé-
nyezi, továbbá az illegális szoftver 
kereskedelem miatt a pénzmozgások 
és kifizetések ellenőrizhetetlenné vál-
nak. Figyelembe véve a számítógé-
pek elterjedtségét Magyarországon, 
az illegális szoftverhasználat az egész 
nemzetgazdaságot érintő problémává 
nőtte ki magát.

Az APEH és a BSA az együttes 
fellépéstől az illegális szoftverhasz-

nálat csökkenését, ezzel egyidejűleg 
a jogtiszta szoftverek alkalmazásának 
elterjedését és az államháztartási be-
vételek növekedését várják. A vál-
lalkozás tulajdonában lévő eszközök 
nyilvántartására vonatkozó rendelke-
zések betartása kötelező, amelyek 
megsértése szankciókat vonhat maga 
után.
A két szervezet együttműködése 
kiterjed az APEH-revizorok szoft-
ver licencekkel kapcsolatos szakmai 
képzésére, a közvélemény széleskörű 
tájékoztatására. Az adóhatóság 
hangsúlyt helyez arra, hogy a kö-
zeljövőben fokozza erőfeszítéseit 
az illegális szoftverhasználat és 
forgalmazás visszaszorítása érde-
kében. Ez a jogsértő tevékenység 
ugyanis nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy Magyarországon évente több 
milliárd forint eltitkolt jövedelemre 
tegyenek szert a feketegazdaság 
szereplői, ezáltal jelentős összegű 
adóbevételtől fosztva meg az állam-
háztartást és több ezer bejelentett 
számítástechnikai munkahelytől a 
munkavállalókat.

Georg Herrnleben, a BSA Közép-
Kelet-európai igazgatója megemlítet-
te, hogy a BSA a programjai révén 
folyamatosan tájékoztatja a vál-
lalkozások tulajdonosait és vezetőit 
arról, hogy milyen pénzügyi és jogi 
kockázatot vállal az, aki a vállalkozás 
eszközei között illegális szoftvert 
használ. Miközben a szoftverek nyil-
vántartásával kapcsolatos oktatás és 
tájékoztatás a BSA tevékenységének 
továbbra is elsődleges területe, a 
szervezet az érvényes jogszabályok 
betartatásával is támogatni kívánja a 
szellemi tulajdon és a szerzői jogok 
védelmének ügyét.

Forrás: piacesprofit.hu

AZ APEH AZ 
ILLEGÁLIS SZOFTVEREK ELLEN

60 PERC LESZ 
CÉGET BEJEGYEZNI

Akár egy munkaóra alatt be lehet jegyezni 2008. 
július 1-jétől a gazdasági társaságokat Magyaror-
szágon. Az egyórás cégbejegyzésnél a bíróság csak 
a legszükségesebb feltételeket kéri számon az alap-
ítóktól.

Legutóbb még csak három, a legújabb tervek szerint viszont már akár 
egy munkaóra alatt be lehet jegyezni 2008. július 1-jétől a gazdasági 
társaságokat Magyarországon. A Világgazdaság úgy tudja, hogy ez az 
egyórás verzió kerül a kormány elé. 
A tervek szerint elsősorban egyszerűsített eljárást könnyítenék tovább. 
Alkalmazásához nem lesz feltétlenül szükség az előzetes cégnév-fog-
lalásra, mint ma: csak az elektronikus utat és a törvényi szerződésmintát 
követelik majd meg, és az utóbbiakat - a bt.-k, kft.-k mellett - hasz-
nálhatják a zrt.-k is. 
A Világgazdaság értesülése szerint az egyórás cégbejegyzésnél a bí-
róság - az erre szolgáló számítógépes program segítségével - csupán a 
legszükségesebb feltételeket kéri számon az alapítóktól.
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ÉVEZRED A TÉRKÉPEKEN
A HM Honvéd Kulturális Szolgálta-
tó Kht. Tatai Helyőrségi Klubja és a 
Monostori Erőd Hadkultúra Központ 
Kht. közös rendezésében „Magyar-

ország 1000 éve a térképeken” 
címmel kiállítást nyitottak meg február 
végén Tatán a Helyőrségi Klubban. 
Gondos előkészületet követően Huszti 
András dandártábornok, a MH 25. 
Klapka György Könnyű Lövészdandár 
parancsnoka és Kozma Endre nyugál-

lományú honvéd ezredes nyitották meg 
a kiállítást.
Gojánné Kun Andrea – a tiszti klub 
művelődésszervezője – köszöntötte a 
vendégeket, majd Huszti tábornok egy 

igazi katonához méltó-
an, frappáns, lényegre-
törő ám mégis érdekes 
köszöntőjében egyebek 
mellett a térképészet 
és a katonaság össze-
függéseit elemezte.
Hangsúlyozta,  hogy 
mennyire elválasztha-
tatlan a katona és a 
térkép viszonylata, a 
feladatokat végrehajtó 
katonáktól kezdve, 
egészen a műveleteket 

megtervező, megszervező táborno-
kokig.
Rövidre szabott megnyitójában említést 
tett a dandár parancsnoka a térképek 
kronológiai fejlődéséről is (no persze, 
hogy katonai vonatkozásban!) egészen 

az ókortól napjainkig, annál is inkább, 
mivel egyszerűen elképzelhetetlen lenne 
bármiféle hadműveleti, logisztikai, vagy 
bármiféle egyéb tevékenység pontos, 
topográfiailag igényes térképek hasz-
nálata nélkül.
Kozma Endre ezredes már kissé hosz-
szabb ismertetőt tartott a megjelent 
vendégek számára, akik között tanár, 
diák, katona és népművelő, újságíró(k) 
és még számtalan ember volt kíváncsi 
a kiállításra olyannyira, hogy a kiállí-
tóterem messze nem volt elegendő a 
látogatók befogadására, az előtér és a 
folyosó is dugig telt emberekkel.

TÉRKÉP E TÁJ
Gárdos Éva munkatársaival rengeteget 
dolgozott azért, hogy vendégei elé-
gedettek legyenek a rangos esemény 
kínálta élményekkel. Ebben jelentős 
szerepet kapott Lázár Antal előadó-
művész is, aki a „Kurucz csizmák nyo-
mán” című darabot mutatta be fúvós 
hangszerén. 
A kiállítási anyag hatvanöt térképet 
foglalt magába. Ezek között voltak 
(természetesen másolatban) ókori, an-
tik kartográfiák, s voltak négyzetméte-
resnél nagyobbak is. Aki szereti a föld-
rajzi eligazodáshoz sem nélkülözhető 
alkotásokat, amelyet egyszerűen „csak” 
térképnek nevezünk, kifejezetten reme-
kül érezhette magát a kiállításon. Nem 
kell feltétlenül katonának lenni ahhoz, 
hogy valaki szeresse ezeket a térképe-
ket, amelyek egyfajta világutazáshoz is 
segíthetnek – no persze csak vizuálisan 
– igaz, százezreket megspórolva...

Berg Endre

TÉRKÉPKIÁLLÍTÁS TATÁN
Radnóti Miklós örökbecsű szavai „... térkép e táj...”,   jutottak 
eszünkbe, amikor Tatán, a Helyőrségi Klubban remekbeszabott 
kiállítás megnyitóján vehettünk részt a minap, amelynek téma-
köre éppen maga a térkép volt.
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ALAPVETŐ CÉL:
A növekedési potenciállal rendelkező mikro- és kisvállalkozások 
jövedelemtermelő képességének növelése technológiai korszerű-
sítésen keresztül.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló ter-
vezett keretösszeg 6,041 milliárd forint a 2007. évre.

A támogatott pályázatok várható száma a 2007. évben: 1000 
–1500 db.

A PÁLYÁZÓK KÖRE:
– gazdasági társaságok
– szövetkezetek,
– egyéni vállalkozók.
A pályázati kiírásra a devizajogszabályok alapján belföldinek 
minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazda-
sági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel 
rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 
pályázhat.
A pályázati kiírásra kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fej-
lődésük támogatásáról szóló, 2004. évi XXXIV. törvény alapján 
mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, 
amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat 
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 
egy fő volt.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE:
– A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek tech-
nológiai fejlesztésekhez kapcsolódó beruházások, az alábbiak 
szerint:
– új eszköz beszerzése vagy
– olyan használt eszköz beszerzése, amely esetében a pályázó iga-
zolni tudja, hogy a használt eszköz 3 évnél nem régebbi (azaz az 
eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását 
megelőző harmadik év). A használt eszköz vásárlásánál az eszköz 
vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó magyarországi 
székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
– Nem támogatható a Közép-magyarországi Régió területén meg-
valósuló fejlesztés.

– Nem támogatható olyan fejlesztés, amely a következő feltételek 
valamelyikének megfelelő településen valósul meg, amennyiben a 
pályázó mikrovállalkozás:
– népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy
– állandó népessége nem haladja meg az 5 000 főt

TÁMOGATÁS FORMÁJA:
– Vissza nem térítendő támogatás.
– A támogatást csak induló beruházáshoz lehet igénybe venni. 
Szinten tartás nem támogatható.
– A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett az 
elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból bizto-
sítja.
– A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett a 
beruházást annak befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) 
számított három évig fenntartja.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
A jelen a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke 
maximum az összes elszámolható költség 30%-a.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke 
minimum 1 millió Ft, maximum 5 millió Ft lehet.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS 
HATÁRIDEJE:

A pályázatok benyújtása 2007. március 1-jétől 2007. április 
23-ig lehetséges. A dokumentáció letölthető a www.nfh.hu 
weblapról.
A pályázatot 2 nyomtatott példányban (1 eredeti és 1 másolat), 
valamint további 1 példányban elektronikus adathordozón (kizá-
rólag CD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként 
vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell 
beküldeni:

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 
(Közreműködő Szervezet)

Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Kódszám: GOP-2007-2.1.1/A
1539 Budapest, Postafiók 684.

A pályázatok elbírálása befogadási sorrendben történik, a ren-
delkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében mikro- és 

kisvállalkozások technológia fejlesztése
Kódszám: GOP-2007-2.1.1/A

http://www.nfh.hu
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ALAPVETŐ CÉL:
A KKV-knál alkalmazott műszaki technológiai színvonal javításá-
nak érdekében a komplex vállalkozásfejlesztési projektek célja, a 
fejlődőképes és komoly növekedési potenciállal rendelkező vál-
lalkozások:
– Innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez;
– Vállalkozások által előállított hozzáadott érték növeléséhez;
– Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való 
hozzájárulás elősegítéséhez;
– Piacra jutáshoz kapcsolódó technológiai korszerűsítés meg-
valósítása.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló ter-
vezett keretösszeg 6,041 milliárd forint a 2007. évre.

A támogatott pályázatok várható száma a 2007. évben: 150-
200 db.

A PÁLYÁZÓK KÖRE:
– gazdasági társaságok,
– szövetkezetek,
– egyéni vállalkozók.
– A pályázati kiírásra kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fej-
lődésük támogatásáról szóló, 2004. évi XXXIV. törvény alapján 
mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pá-
lyázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 
pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 
minimum egy fő volt.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE:
A 2., 3., 5.-8. pontokban szereplő tevékenységek csak az 1. 
vagy 4. ponthoz kapcsolódóan támogathatóak. Azonban az 1. és 
4. pontban felsorolt tevékenységek önállóan is támogathatóak.

1. Eszközbeszerzés:
– technológiai korszerűsítést eredményező új, illetve 3 évnél nem 
régebbi eszközök beszerzése (azaz az eszköz gyártási éve nem le-
het korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év),
– szállítás és üzembe helyezés,
– betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
2. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan 
beruházás:
– infrastruktúra építése, korszerűsítése,
– ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása, átalakítása.

3. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási 
know-how beszerzések.
4. Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megje-
lenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, üzleti alkalmazá-
sok támogatását is:
– hardver,
– szoftver (beleértve: speciális egyedi fejlesztésű szoftver).
5. Piacra jutás támogatása:
– piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
– piackutatás, igényfelmérés,
– marketingeszközök elkészítése, beszerzése.
6. Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan:
– munkavállalók képzése (betanítás, tanfolyamok, tréningek, 
képzések).
7. Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási 
területeken:
– vállalati stratégiai tanácsadás,
– szervezetfejlesztési tanácsadás,
– menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
– vállalati folyamatmenedzsment támogatása,
– online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanács-
adás,
– technológiai fejlesztési tanácsadás,
– marketing tanácsadás,
– logisztikai tanácsadás.
8. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabvá-
nyok bevezetésének támogatása

TÁMOGATÁS FORMÁJA: 
A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési 
kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem 
térítendő támogatás).

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
A jelen a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke 
maximum az összes elszámolható költség 30%-a.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: mini-
mum 5000001 Ft, de maximum 50000000 Ft lehet.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
Lásd az előző pályázati felhívásnál!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében komplex vállalati 

technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára
Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B



Pá
ly

az
at

ok

48 Regio Regia 2007. március

ALAPVETŐ CÉL:
A komplex technológiai korszerűsítésen alapuló vállal-
kozásfejlesztési projektek célja a növekedési potenciállal 
ren-delkező, exportorientált és/vagy beszállító vállalkozások 
jövedelemtermelő képességének növelésén keresztül:
1. Innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez;
2. Vállalkozások által előállított hozzáadott érték növelé-
séhez;
3. Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági cé-
lokhoz;
4. Piacra jutáshoz;
5. Beszállítóvá válásához, vagy beszállítói státuszának 
megerősítéséhez kapcsolódó technológiai korszerűsítés meg-
valósítása.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre 
álló tervezett keretösszeg 7,637 milliárd forint a 2007. 
évre.

A támogatott pályázatok várható száma a 2007. évben: 
20-50 db.

Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak:
– gazdasági társaságok
– szövetkezetek,
– egyéni vállalkozók.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
A 2., 3., 5.-8. pontokban szereplő tevékenységek csak az 
1. vagy 4. ponthoz kapcsolódóan támogathatóak. Azon-
ban az 1. és 4. pontban felsorolt tevékenységek önállóan 
is támogathatóak.
1. Eszközbeszerzés:
– technológiai korszerűsítést eredményező új eszközök 
beszerzése,
– szállítás és üzembe helyezés,
– betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).

2. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és 
ingatlan beruházás:
– infrastruktúra építése, korszerűsítése,
– ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása, át-
alakítása.

3. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyár-
tási know-how beszerzések.

4. Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online 
megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, üzle-
ti alkalmazások támogatását is.

5. Piacra jutás támogatása:
– piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
– piackutatás, igényfelmérés,
– marketingeszközök elkészítése, beszerzése.

6. Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan:
– munkavállalók képzése (betanítás, tanfolyamok, trénin-
gek, képzések).

7. Tanácsadás igénybevétele 

8. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, 
szabványok bevezetésének támogatása

TÁMOGATÁS FORMÁJA:
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, vissza-
fizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiak-
ban: vissza nem térítendő támogatás).

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
A jelen pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke 
maximum az összes elszámolható költség 30%-a.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
Jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás minimum 
50000001 Ft, maximum 500000000 Ft.
Ezen belül további maximális korlátok:
– Ha a projekt költsége maximum 1000 millió Ft, akkor a 
támogatás maximum 30%, de legfeljebb 200 millió Ft.
– Ha a projekt költsége meghaladja az 1000 millió Ft-ot, 
akkor a támogatás maximum 20%, de legfeljebb 500 millió 
Ft.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
Pályázni lehet 

2007. március 1-től  2007. május 21-ig.
A többi információt lásd az első pályázati kiírásnál!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében 

komplex vállalati technológia fejlesztés
Kódszám: GOP-2007-2.1.1/C
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ALAPVETŐ CÉL
A növekedési potenciállal rendelkező kis- és középvállalko-
zásoknál alkalmazott műszaki technológiai színvonal javítá-
sának érdekében a komplex vállalkozásfejlesztési projektek 
célja, a fejlődőképes és komoly növekedési potenciállal 
rendelkező vállalkozások:
1. Innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez;
2. Vállalkozások által előállított hozzáadott érték növelé-
séhez;
3. Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célok-
hoz való hozzájárulás elősegítéséhez;
4. Piacra jutáshoz kapcsolódó technológiai korszerűsítés 
megvalósítása munkalehetőség teremtésén keresztül.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre 
álló tervezett keretösszeg 3,875 milliárd forint a 2007. 
évre.

A támogatott pályázatok várható száma a 2007. évben: 
100-150 db.

JELEN PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓRA PÁLYÁZHAT-
NAK:
– gazdasági társaságok,
– szövetkezetek,
– egyéni vállalkozók.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE:
A 2., 3., 5.-8. pontokban szereplő tevékenységek csak az 
1. vagy 4. ponthoz kapcsolódóan támogathatóak. Azon-
ban az 1. és 4. pontban felsorolt tevékenységek önállóan 
is támogathatóak.

1. Eszközbeszerzés:

2. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és 
ingatlan beruházás

3. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyár-
tási know-how beszerzések.

4. Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online 

megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, üzle-
ti alkalmazások támogatását is

5. Piacra jutás támogatása

6. Vállalati HR fejlesztés

7. Tanácsadás igénybevétele

8. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, 
szabványok bevezetésének támogatása

PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a területfejlesztés 
kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. 
(IV.15.) Korm. rendelet értelmében a területfejlesztés 
szempontjából leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség, vagy 
a területfejlesztés szempontjából hátrányosabb helyzetű 47 
kistérség, vagy a területfejlesztés szempontjából a leghátrá-
nyosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb hely-
zetű 235 település valamelyikében megvalósuló projekttel 
lehet pályázni.

TÁMOGATÁS FORMÁJA:
A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, vissza-
fizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiak-
ban: vissza nem térítendő támogatás).

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
A jelen a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mérté-
ke maximum az összes elszámolható költség 40%-a.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: 
minimum 5000001 Ft, de maximum 50000000 Ft le-
het.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS 
HATÁRIDEJE:
A pályázatok benyújtása 2007. március 1-től 2007. 
április 30-áig lehetséges.

További információkat lásd az első pályázatnál.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében munkalehetőség 

teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű 
kistérségekben kis- és középvállalkozások számára

Kódszám: GOP-2007-2.1.2/B
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ALAPVETŐ CÉL:
A komplex technológiai korszerűsítésen alapuló vállalkozásfej-
lesztési projektek célja a növekedési potenciállal rendelkező 
vállalkozások jövedelemtermelő képességének növelésén ke-
resztül:
1. Innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez;
2. Vállalkozások által előállított hozzáadott érték növelésé-
hez;
3. Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célok-
hoz;
4. Piacra jutáshoz kapcsolódó technológiai korszerűsítés meg-
valósítása munkalehetőség teremtésén keresztül.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló 
tervezett keretösszeg 5,129 milliárd forint a 2007. évre.

A támogatott pályázatok várható száma a 2007. évben: 
12-40 db.

JELEN PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓRA PÁLYÁZHATNAK:
– gazdasági társaságok,
– szövetkezetek,
– egyéni vállalkozók.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE:
A 2., 3., 5.-8. pontokban szereplő tevékenységek csak az 
1. vagy 4. ponthoz kapcsolódóan támogathatóak. Azonban 
az 1. és 4. pontban felsorolt tevékenységek önállóan is tá-
mogathatóak. 

1. Eszközbeszerzés

2. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és 
ingatlan beruházás

3. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási 
know-how beszerzések.

4. Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online 
megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, üzleti 
alkalmazások támogatását is

5. Piacra jutás támogatása

6. Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan

7. Tanácsadás igénybevétele 

8. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szab-
ványok bevezetésének támogatása

PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA: 
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a területfejlesztés 
kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. 
(IV.15.) Korm. rendelet értelmében a területfejlesztés 
szempontjából leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség, vagy 
a területfejlesztés szempontjából hátrányosabb helyzetű 47 
kistérség, vagy a területfejlesztés szempontjából a leghátrá-
nyosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzetű 
235 település valamelyikében megvalósuló projekttel lehet 
pályázni.

TÁMOGATÁS FORMÁJA:
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafize-
tési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: 
vissza nem térítendő támogatás).

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
A jelen a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke 
maximum az összes elszámolható költség 40%-a.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
Jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás minimum 
50.000.001 Ft, maximum 500.000.000 Ft.
Ezen belül további maximális korlátok:
– Ha a projekt költsége maximum 1.000 millió Ft, akkor a 
támogatás maximum 40 %, de legfeljebb 200 millió Ft.
– Ha a projekt költsége meghaladja az 1.000 millió Ft-ot, 
akkor a támogatás maximum 30 %, de legfeljebb 500 millió 
Ft.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS 
HATÁRIDEJE:
A pályázatok benyújtása 2007. március 1-től 2007. május 
21-éig lehetséges.

A többi információt lásd az első pályázatnál!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében munkalehetőség teremtő 

komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben
Kódszám: GOP-2007-2.1.2/C
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A CSEMADOK helyi szerveze-
tének meghívására Szlovákiá-
ba, a történelmi múltú Léván 
tett látogatást szombaton 
Nagy Csaba, a Rákóczi Szövet-
ség Oroszlányi Szervezetének 
és Millenniumi Alapítványának 
elnöke. 

A vendég a szép számú hallgató-
ság előtt Értékek nyomában címmel 
tartott előadást, melyben beszélt 
Oroszlány múltjáról és jelenéről, 
a Rákóczi Szövetség szerepéről az 
anyaország és a határon túli ma-
gyarság között, de szóba került a 
magyar történelem és kultúra ápo-

lása, továbbvitelének fontossága is. 
Az előadás szerkesztő-műsorvezetője 
Ürge László, a CSEMADOK lévai 
szervezetének elnökségi tagja volt. A 
rendezvényt Nagy Roland, az oroszlá-
nyi Lengyel József Gimnázium tanulója 
színesítette egy-egy József Attila- és 
Petőfi Sándor-vers előadásával, melynek 
végén az oroszlányi elnök a Szózat egy 
díszes részletét nyújtotta át ajándékként 
a vendéglátóknak.

OROSZLÁNYI VENDÉG LÉVÁN

Takács Zsuzsa, a megyei 
MTESZ ügyvezető igazgatója 
köszöntötte az oroszlányi 
energiahatékonysági fórum 
résztvevőit a Bányász Klub-
ban, akik között ott volt Raj-
nai Gábor polgármester is. 

A MTESZ Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezete és az Oroszlányi Szolgáltató 
Zrt. programján elsőként Kontschán Jenő 
beruházási igazgató a városi szolgáltatói 
hőközpontok szétválasztásáról tartott 
előadást. Mint elmondta, a hőközpontok 
szétválasztása elsősorban törvényben előírt 
kötelezettség, de egyben környezetvédel-
mi, energiatakarékossági, és szolgáltatás- 
minőségi szempontokból is szükségszerű. 
A projektre a Környezetvédelmi és 
Infrastrukturális Operatív Programból 101 
millió forintos támogatást sikerült szerezni. 
A mintegy félmilliárd forintot felemésztő 

beruházást két szakaszra bontották. Az 
első ütem munkálatainak előkészületei 
2005-ben kezdődtek, és a kivitelezés 
2007 tavaszától 2008. szeptemberéig 
tart majd. Ennek során 10 kihelyezett 
(szolgáltatói) hőközpontot alakítanak ki, 
s ez a beruházás 46 lakóépületet érint. A 
második ütemben a fennmaradó hét szol-
gáltatói hőközpont munkálatai következ-
nek, melyek 40 épületet látnak majd el. 
Szabó Béla Gábor, a MTESZ KEM 
Szervezetének elnöke a tavalyi panel 
pályázatok tanulságait elemezte, valamint 
a 2007. évi lehetőségeket ismertette. 
Oroszlányban három lakóközösség pályá-
zott 2006-ban, mindhárom sikerrel, de az 
idei évben akár 8-10 közösség támogatá-
sára is lehetőség nyílik. Újdonság, hogy a 
közeljövőben, várhatóan magánszemélyek 
is részt vehetnek a programban, ők 15% 
vissza nem térítendő támogatásra és kedve-
ző állami hitelgaranciára számíthatnak.

Lazók Zoltán, az Oroszlányi Szolgáltató 
Zrt. vezérigazgatója az idei távhődíjak 
alakulásáról és a támogatási rendszer-
ről tájékoztatta a jelenlévőket. Január 
1-től az eddig alanyi jogon járó gázár-
támogatást felváltotta a meghatározott 
jövedelmi helyzet alapján, a rászorulók 
részére bevezetett állami szociális tá-
mogatás, amit a távfűtéses fogyasztókra 
is kiterjesztettek. A kormányrendelet 
hatással van az oroszlányi távhőszolgál-
tatási díjakra is, mert a Szolgáltató és 
a VÉRt. között meglévő hosszú távú 
hőértékesítési keretszerződésben meg-
határozott hőárképlet hangsúlyos eleme 
a mindenkori fogyasztói gázár. Ennek 
következménye, hogy a hőár április else-
jétől 17%-kal emelkedik. Ez azt jelenti, 
hogy az oroszlányiak, az ország többi te-
lepülését is figyelembe véve, azok közé 
tartoznak, akik a legkevesebbet fogják 
fizetni a távfűtésért.

A LEGALACSONYABBAK KÖZÖTT 
VAN AZ OROSZLÁNYI TÁVFŰTÉS DÍJA
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Tatabányai civil szervezetek 
projektek kidolgozásával kezd-
ték az új évet a Tatabányai 
Múzeumban, melyek Tatabá-
nya kulturális életének fellen-
dítését célozták meg. A Tata-
bányai Közművelődési Tanács 
22 civil szervezete 2005-ben 
kezdett hozzá Tatabánya köz-
művelődési-, kulturális arcu-
latának megváltoztatásához. 
Kulturális jövőkép készítés-
ével, illetve „Kompetencia-
program” megvalósításával 
járultak hozzá a civil szerve-
zetek együttműködését, vala-
mint a civil és önkormányzati 
szektor partnerségének előse-
gítéséhez.

Februárig lezárult a fejlesztő folyamat 
második szakasza. A civil szektor olyan 
projektek kidolgozásába kezdett, melyek 
illeszkednek az Európai Unió pályázati 
rendszeréhez, és Tatabánya kulturáját 
erősíthetik. Az elmúlt évben a Civil 
Fórum és a Tatabányai Közművelődési 
Tanács szervezetei bebizonyították, hogy 
képesek nagy projektekben gondolkodni, 

együttműködni. A civil összefogás ered-
ményességét alátámasztva a helyi lakosok 
egyre nagyobb bizalommal fordulnak a civil 
szervezetekhez. Úgy tűnik, hogy a harma-
dik szektor Tatabányán is, mint sok más 
nagy településen, egyre nagyobb szerepet 
vállal a közösségi élet területén.
 Aktív tenni akarásuk eredményeképp a 
kidolgozott négy projekt között a „Civil 
Ház” jelentős fejlődést biztosíthatna a 
szektor számára. A város arculatát meg-
határozó fesztivál szervezésének projektje 
mellett kidolgozásra került a látogatóbarát 
Ipari Skanzen  létrehozása is. A tatabányai 
civilek szívesen látnának ifjúsági házat, 
amely az ifjabbak kulturált szórakozását 
szolgálná.

A 25 résztvevő szakember a stratégiai célú 
feladatokhoz nem kapott felhatalmazást a 
város döntéshozói részéről, ezért a projekt 
célok között, a támogatottsággal rendelke-
ző ötletek kerültek kidolgozásra.
Bízunk benne, hogy a közeljövőben 
erősödik Tatabányán a szektorok közötti 
együttműködés, és a kidogozott projek-
teken keresztül, két éven belül milliárdos 
nagyságrendű pályázati pénz állhat ren-
delkezésre.

A folyamatot a Peron Music Alapítvány 
menedzselte munkatársaival a Tatabányai 
Közművelődési Tanács megbízásából. Az 
ügy mögé felsorakozó növekvő számú 
szakember már dönt arról, hogy mindegyik 
projektet  részletesen kidolgozzák.

Cserteg István a Peron Music Alapítvány 
ügyvezető igazgatója elmondta:
A civil szektor fejlődésének nagy lehetősé-
get jelent az Európai Unió által biztosított 
pénzügyi csomag.
Ezzel csak akkor tud a szektor jól élni, 
ha a közösségi célú fejlesztéseket minél 
nagyobb számban valósítják meg a civilek. 
Jól megfogalmazott projektekre, sok szak-
emberre és a szervezetek nagy összefo-
gására van szükség. Azok a települések 
fognak nagyot lépni, ahol az összefo-
gás ereje nem csupán szavakban, hanem 
tettekben is megmutatkozik. Felértékelődik 
a civil fórumok, tanácsok és parlamentek 
szerepe, hiszen a helyi értékek, tudás ösz-
szevonására talán ők a legrátermettebbek.
A Peron Music Alapítvány abban szerzett 
nagy tapasztalatot, hogy segítse a civil 
szándékok megfogalmazását és az együtt-
működések eredményes kialakítását. Az 
esélyegyenlőség és kultúra területén min-
taprojektekkel büszkélkedhetünk.
A Peron Music Alapítvány 1993 óta 
tehetséggondozással és az ifjúsági kultúra 
fejlesztésével foglalkozik. Infrastruktúrát, 
lehetőséget biztosítunk a 10-30 év kö-
zötti korosztály tehetségének felismerésére 
és gyakorlására. Kiadványainkkal, esély-
egyenlőségi programjainkkal, rendezvé-
nyeinkkel a velünk együttműködő fiatalok 
részére olyan lehetőségeket biztosítunk, 
amelyek segítségével életminőségükön saját 
maguk is változtathatnak, alakíthatnak.
Meghatározó szerepet vállalunk civil szer-
vezetek létrehozásában, fejlesztésében, 
szektorok közötti partnerség építésében. 
Csapatunkra a nyitottság, a kreativitás, az 
elhivatottság, a rendszer-, és menedzsment 
szemléletű gondolkodásmód jellemző.

KÖZÖSSÉGI CÉLÚ KULTURÁLIS 
FEJLESZTÉSEK TATABÁNYÁN
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Kedves ünnepség helyszíne 
volt a tatabányai Sport Étte-
rem, ahol Tatabánya Megyei 
Jogú Város önkormányzata, 
a Tatabányai Sport Club és a 
Magyar Súlyemelő-szövetség 
köszöntötte Földi Imrét, a 
nemrégiben a nemzet sport-
olójának megválasztott kiváló 
súlyemelőt.

KÖSZÖNTÉSEK, 
KÖSZÖNETEK

Az összejövetel 
kezdetén levetített 
d o k u m e n t u m -
f i lm-összeá l l í tás 
közelebb hozta 
hozzánk München 
olimpiai bajnokát, 
majd Darabos 
Balázs válogatott 
gyalogló avatott 
tolmácsolásában 
hallgathattuk meg 
Pierre de Couber-
tin Óda a sport-
hoz című versét.
Bencsik János 
p o l g á r m e s t e r 

“Imre bátyám”-nak 

szólította Tata-
bánya büszke-
ségét, kiemelve 
a remek sport-
ember példa 
értékű sport-
pályafutását, 
emberi tartását. 
Szerinte Földi 
Imre azok közé 
tartozott, aki a 
benne szunnya-
dó tehetséget 
felszínre is 
tudta hozni 

– mert kitartó volt, mert a kudarcokból is 
építkezni tudott.

“Ha nem sportoló lettél volna, akkor a civil 
szakmádban emelkedtél volna ki a többiek 
közül, és bár nem ismernének annyian, a 
szűk közösségedben állíthattak volna pél-
daképnek” – mondta a polgármester, aki 
köszönetet mondott Lukács Zoltánnak, aki 

azt javasolta, hogy Földi Imréről nevezzék 
el a nagyrészt már felújított sportcsarno-
kot. A bejárati részt szeretnék még szebbé 
varázsolni, kibővítenék az előcsarnokot, 
amelyben emléket állítanának a legna-
gyobb tatabányai sportolóknak.

“Köszönjük Földi Imrének, hogy előbbre 
hozta a létesítmény renoválását!” – je-
gyezte meg viccesen Bencsik János, majd 
ajándékot nyújtott át a kiváló sportember-
nek, Irénkének, a feleségnek, és a szintén 
érmehalmozó volt súlyemelő leányuknak, 
Földi Csillának.
Az Olimpiai Bajnokok Klubja, a Tatabá-
nyai Sport Club és a Magyar Súlyemelő-
szövetség képviseletében Dömötör Zol-
tán, Máj Jánosné és Fehér Tamás elnökök 
köszöntötték Földi Imrét, az ünnepséget 
követő fogadáson Molnár Zoltán MOB-
igazgató intézett meleg szavakat a világ-
életében tatabányai színekben versenyző 
sportemberhez.

Mindenki Imre bácsija

SPORTCSARNOKOT NEVEZNEK EL 
FÖLDI IMRÉRŐL
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VILÁGSZTÁROK AZ ÜNNEPSÉGEN
Több egykori remek súlyemelő (Nemessányi Árpád, Szalai 
György, Tóth Géza, Stark Tibor) is ott volt a köszöntésen, a 
nemzet sportolói közül megjelent Weltner Györgyné Ivánkay Má-
ria fogyatékos asztaliteniszező, Portisch Lajos sakkolimpiai bajnok 
és Balczó András olimpiai aranyérmes öttusázó.
Utóbbi jelenléte különösen örömteli volt, hiszen jobbára kerüli a 
sajtónyilvánosságot, és politikai-elvi hitvallása miatt részt sem vett 
2004-ben azon az ünnepségen, amelyen átadták a nemzet spor-
tolója díjakat. A két kiválóság a hatvanas években gyakran került 
egy szobába a Sportkórház úgynevezett kondicionálási osztályán, 
ahol a hazai élversenyzők kiemelt ellátásban részesültek.
Balczó András kérdésünkre annyit mondott Földi Imre nemzet 
sortolójává történő megválasztása kapcsán: “Meghalt a király, 
éljen a király!” Ennél ékesebben tényleg nem lehet fogalmazni.

„SOHA NEM KOKSZOLTAM”
Az ünnepség utáni pezsgős koccintást és fogadást egy kis folyosói 
csevellyel folytattuk. Az apró termetű súlyemelőkirály cigarettára 
gyújtott.

– Mióta dohányzik?
– Éppen hatvankét esztendeje. Ez azonban soha nem hátráltatott 
a versenyzésben, hiszen amolyan kocabagós vagyok – nagyon 
ritkán szívom le a füstöt.

– Legsikeresebb száma a lökés volt. Miért szüntették 
meg ezt a fogásnemet?
– Szerettem a lökést, hiszen itt nem a technika dominált, hanem a 
nyers, fizikai erő. Itt dőlt el, ki a legény a gáton! A megszüntetés 
oka az lehetett, hogy a lökésnek komoly egészségkárosító hatása 
volt, hiszen óriási megterhelést jelentett a gerincnek. Ezt én is 
tapasztaltam, az elmúlt hónapokban is kés alá kellett feküdnöm 
gerincproblémák miatt.

– A nehézatlétikában gyakoriak a dopping esetek. Hogy 
volt ez az önök idejében?
– Én soha nem kokszoltam, az elvégzett munkában, no meg saját 
akaraterőmben bíztam a legjobban. Egyébként már akkoriban is 
fokozottan figyeltek erre a versenyeken, így aztán bolond lettem 
volna a hosszú felkészülést sutba dobva tiltott szerekhez nyúlni!

Vk.
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– Hogyan kerültél kapcsolatba a 
sporttal?
– Nem lehetett nem kapcsolatba ke-
rülni, hiszen sportcsaládból származom. 
Édesapám focistákkal foglalkozott és már 
hétévesen ott sertepertéltem mellette 
az akkor még létező KOMÉP-pályán. 
Később Dupai János próbált labdarúgót 
nevelni belőlem. Az évek során kiderült, 
hogy nem túl sok sikerrel, hiszen édesapám 
próbált az atlétika felé terelni. Nem fo-
gadtam meg a tanácsát azonnal, így egy 
évig kézilabdáztam mielőtt a sportok ki-
rálynője mellett döntöttem.

– Miért pont gyaloglás?
– Először Salamon Zoltán foglalkozott 
velem, ő játékos formában az alapokra ta-
nított és a koromnak megfelelő, a későbbi 

pályafutásomat megalapozó 
edzésmunkát végezte velem. 
Csapatérdekből indultam 
első gyalogló versenyemen, 
és sikeres volt a kísérlet, 
hiszen második lettem a 
serdülő Országos Bajnoksá-
gon. Ekkor már Kiss Antal 
irányította az edzéseimet a 
maga nagypapás, ugyanakkor 
kemény módján.

– Mi történt azóta?
– Első bajnoki címemet 
2002–ben szereztem, és 
elnyertem a Közép–Európa 
Legjobb Serdülő Gyaloglója 
címet is. Amikor elértem az 
ifjúsági korosztály határát, 
döntenem kellett az addig 
párhuzamosan építgetett szí-
nészi karrier és a sport között, 

hiszen mind a kettő teljes embert kívánt. A 
gyaloglás mellett döntöttem, és nem bán-
tam meg. Az ifjúsági válogatottnak 2004 
óta vagyok tagja, először Csehországban 
egy nemzetközi versenyen versenyezhettem 

címeres mezben. A 2005-ös év sajnos 
nem volt szerencsés számomra, mert saj-
nos izomszakadást szenvedtem és erre az 
egész évem ráment. A következő év ele-
jén szinte a nulláról kezdtem újra. Azóta 
folyamatosan javulnak az eredményeim, 
már 44 perc 24 másodpercnél járok  tíz 
kilométeres gyaloglásban, ami igen biztató 
a jövőre nézve. Ez az eredmény a csapat 
Világ–Kupán hatodik helyet ért. Jelenleg 
az idei junior Európa-Kupára és az Európa-
Bajnokságra készülök.

– Térjünk vissza egy kicsit a másik 
szerelemre, a versmondásra.
– Még negyedikes koromban a Kodály 
Iskolában Lehőcz Józsefné tanító néni 
készített fel és nevezett be a József Attila 
szavalóversenyre, ahol sikeresen szerepel-
tem. A későbbiekben több versenyen 
is részt vettem. Ezek során Mensáros, 
Sinkovics és Gyurkovics különdíjakat 
kaptam. Időközben Budapesten több szí-
nitanodában tanultam a mesterséget, ami 
jó alapot adott ahhoz a munkához, amit 
a tatabányai Prológ Színházban végeztem. 
Mint már említettem döntenem kellett és 
én a sportot választottam. Még manapság 
is többször hívnak szerepelni, ebbe a sor-
ba illett elnökünk, Májné Forisek Erzsébet 
felkérése s sportcsarnokavatóra, amit 
megtiszteltetésnek vettem, és örömmel 
elvállaltam.

Süle Károly

„SPORTCSALÁDBÓL SZÁRMAZOM”

DARABOS BALÁZS MÉGIS NEHEZEN 
DÖNTÖTT A GYALOGLÁS MELLETT

Főszerkesztőnk jelen volt a tatabányai sportcsarnok névadó ün-
nepségén, ahol Földi Imréről, a nemzet sportolójáról nevezték 
el a létesítményt. Az ünnepelt mellett felfigyelt a műsorban ver-
set mondó fiatal fiú tehetségére. Kiderült, a fiú nem más, mint 
Darabos Balázs utánpótlás-válogatott gyalogló. Vele beszéltem 
sportról és az elhagyott szerelemről, a színészetről.
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MEGKEVERTÜK!
A Hotel Kapitány többféle üdülési csomag-
gal várja kedves vendégeit. Mi természetesen 
nem elégedtünk meg a kidolgozott progra-
mokkal, hanem valamennyi ajánlatból mazso-
láztunk egy cseppet.
Kezdjük azzal, hogy a szoba kiváló volt (3 és 
4 csillagos elhelyezést is kínálnak), ablakunk 
a pompás sümegi várra nézett. Az ellátásban 
olyat tapasztaltunk, amit máshol gyakorlatilag 
egyáltalán nem: a félpanzió terhére a bő-
séges, svédasztalos reggeli mellett a teljes 
étlap bármelyik ételét vagy akár ételsorát 
választhattuk vacsorára! Ahogy egyik ismerő-
söm szokta mondani: ide nekem a hátszínnel 
töltött bélszínt kaviárral és szarvasgombával!
Szó sem volt tehát A vagy B menüs va-
csoráról, annyit, és azt fogyaszthattunk, ami 
jólesett.
A nászutasoknak szóló ajánlatból termé-
szetesen a pezsgős, gyertyafényes vacsorát 
választottuk. A többi vendégtől – akadtak 
jócskán – teljesen elszeparálva, királyi módon 
megterített asztal várt bennünket. Íme a 
menüsor (persze ez is része a félpanziónak, 
illetve a csomagnak): Újházy tyúkleves, Ki-
rályrák farkincája, Kapitány tál (rajta bélszín, 
csirkecomb, pulykamell, gomba és vagy 

ezerféle köret…), no meg desszert is dukált, 
párolt körte fagyival…
Meg is jegyeztük, hogy aki ennyi étel (meg 
persze a közben elfogyasztott italok) után 
még nászéjszakára gondol, az minden gonosz-
ságra képes…

AHOGY A KIRÁLYOK…
A gasztronómiai kalandozások mellett hat-
almasakat sétáltunk, elfoglaltuk a sümegi 
várat, bejártuk a hangulatos kisváros minden 
zegét–zugát. Na és persze természetesen 
igénybe vettük a hotel wellness szolgálta-
tásait is.
A „Mézes hétvége” program ajánlatai közül 
az aromaterápiás pezsgőfürdőt választottuk 
– mondhatom, nagyon helyesen!
Illatos gyertyák, diszkrét félhomály, szeparé, 
pohár pezsgő – nem kérem, ez nem egy 
századelejei párizsi mulató, hanem a Hotel 
Kapitány szolgáltatása. Ráadásul kelleme-
sen masszírozza az ember fáradt testét a 
hatalmas fürdőkádban ravaszul beépített 
számos kis szelep, ahol csakúgy bugyborog 
a vizecske…
Nem kevésbé nagy élmény a Kaplidzsa-für-
dő, meg az ezerféle wellness szolgáltatás, 
tudják, pedikűr, manikűr, Walkür… Masz-

százs, edzés, miegyéb az egészség és a 
regenerálódás szolgálatában.

HAJRÁ, MAGYAROK!
Kihagyhatatlan minden, Sümegre érkező szá-
mára a nyáron a szabadtéri lovas-színházban, 
télen pedig a földalatti Lovagteremben szinte 
naponta megrendezett Történelmi Lovasjáté-
kok és a Királyi Lakoma. Tél lévén, a föld alá 
vonult népes hódító seregünk, ahol aztán nem 
győztük tátani a szánkat, hegyezni a fülünket!
Alighogy lecsüccsent a fáradt had, máris 
kürtszó harsant, lovasok, táncosok, zászlófor-
gatók, lóról nyilazók, csatabárdot forgatók, 
udvari bolondok özönlötték el a folyosók 
által körülölelt lovagtermet. Zúgtak az íjak, 
cigányzene szólt, Balassi dicsérte versében a 
végeket, lengtek a történelmi magyar zászlók. 
Honfoglaló eleink kései utódai a nyeregben, 
és a táncparketten is megállták a helyüket. 
Történelmünk dicső évszázadainak feleleveníté-
se után jött a királyi lakoma (szintén a félpanzió 
terhére!): kemencében sült libacomb és rétes, 
no meg bor, üdítő dosztig, haspukkadásig…
Kedves olvasóm! Nem hergelem tovább 
érzékeidet, javaslom, gyorsan foglalj le egy 
hosszú hétvégét a pároddal (megteheted 
a www.hotelkapitany.hu weboldalon), és 
élvezd személyesen mindazt a jót, aminek mi 
is részesei lehettünk!

Veér - Cseh

KIRÁLYI HÉTVÉGE 
A HOTEL KAPITÁNYBAN

Tudják, hogy február elején miről volt híres a sümegi Kapitány 
Wellness Hotel? Nem, nem arról, kedves olvasóim, hogy Papp 
Imre várkapitány jóvoltából itt edzőtáborozott a Fradi, és Lip-
cseit és Gellei edzőt lovaggá ütötték. Nem, hanem arról, hogy az 
előtte lévő hétvégét itt töltötte – szintén a várkapitány úr meg-
hívására – lapunk kiadója és főszerkesztője! Komolyra fordítva 
a szót következzen egy kis kedvcsináló!
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VÁRGESZTES

„A TÁPLÁLKOZÁSBAN KERESSÉTEK 
GYÓGYULÁSOTOKAT!”

December óta követik egyre lelkesebben Hippok-
ratész tanítását Várgesztesen az óvodai és is-
kolai étkeztetésben, miszerint „A táplálkozás-
ban keressétek gyógyulásotokat!”

Az alapgondolatot tettek követték, és már nem első alkalommal 
találkoztak a helyi Faluházban az apróságok és szülők, hogy Kutasi 
Zita és dr. Varga Nóra segítségével elmélyülhessenek az egészséges 
táplálkozás rejtelmeiben. Ezúttal édességek: palacsinta, almakompót 
pudinggal és édes rizssütemény készült, de természetesen nem a ha-
gyományos eljárással, hiszen cukrot még véletlenül sem találhattunk 
az alapanyagok között, biotermékeket pedig annál többet. 
Mint Kutasi Zita elmondta, ezúttal azért esett ezekre az ínyenc-
ségekre a választás, mert a gyerekek étrendje megkívánja az 
édesség fogyasztását, ugyanakkor már egészen apró kortól el kell 
velük elfogadtatni, hogy a finom is lehet egészséges. Ehhez leg-
főképpen az szükséges, hogy a süteménybe cukor és méz helyett 
például rizsszirup kerüljön, s hasonlóan fontos, hogy teljes kiőrlésű 
gabonaféléket használjunk. 

Még egy aprócska malom is került az asztalra, amelyet szinte kör-
betolongtak a kicsik, s érdeklődve kóstolgatták a friss őrleményt. A 
gyerekek egyre érdeklődőbbnek és fogékonyabbnak bizonyulnak, 
hiszen az óvodában heti rendszerességgel kenyeret is sütnek, külön-
böző magokkal ízesítve, s ma már az is megszokott, hogy tíz órakor 
különböző biotermékek, alma vagy akár cékla kerül az asztalra. 
Kutasi Zita azt is elmondta: az óvodások számára dr. Varga Nórával 
egy új étrend összeállításán dolgoznak, amely természetesen csak és 
kizárólag az egészséges táplálkozás jegyében készül, így valósítva 
meg Hippokratész tanítását: a betegségeket megelőzni kell.
Ennek egyik távol-keleti szemléletét sajátította el a vérteskozmai 
édesanya, Kutasi Zita. E szerint az emberi szervezet „gyökere” 
a bélrendszer, s egészségünk az emésztőrendszerünk állapotától 
függ. Ezért lehetséges, hogy igen különböző betegségeket a nekik 
megfelelő diétával gyógyítanak meg, de természetesen könnyebb 
a megelőzés. A makrobiotika elve szerint táplálékunk úgy bizto-
sítja legjobban az egészséget, ha gabonákból, zöldségfélékből, 
valamint hüvelyesekből állítjuk össze ételeink legnagyobb részét.

DAD

NŐNAPKOR KÖSZÖNETET MONDOTT A POLGÁRMESTER
Hosszú évek óta hagyomány Dadon, hogy a 
helyi önkormányzat kedves műsorral, virággal 
s hangulatos vendéglátással köszönti a telepü-
lés hölgyeit a nemzetközi nőnap alkalmából. 
Az is hagyomány, hogy ilyenkor a község első 
embere, a polgármester méltatja a szebbik 
nem képviselőit, ám idén, első alkalommal 
nem így történt.

A tavalyi helyhatósági választáson ugyanis éppen egy hölgy, 
Szücs Attiláné nyerte el a polgármesteri tisztet, így ez alkalommal 
a polgármester nem köszöntött, hanem köszönetet mondott. A 
művelődési házban tehát Tremmel József iskolaigazgatóra hárult 
az a kedves feladat, hogy felidézze az ünnep eredetét, melyet 
mára talán sokan el is felejtettek. Pedig a – hazánkban 1910-ben 
gyökeret eresztő – nemzetközi nőnap valójában épp a hölgyek 
elnyomás elleni fellázadásából keletkezett.
1908-ban New Yorkban mintegy 40 ezer nő indított harcot 
jogaiért, s azért, hogy velük is emberségesen bánjanak. Szücs 
Attiláné a majd 100 évvel ezelőtti eseményekre utalva úgy 
fogalmazott: milyen szerencsések azon nemzetek hölgyei, akiknek 
ma már nem kell küzdeni az esélyegyenlőségért, s a környezetből 
áradó megbecsülést milyen szépen példázzák az ilyen ünnepek, a 
szeretetet sugárzó gondolatok, versek.
Az óvodások és iskolások, az ifjúsági klub tagjai és az oroszlányi 
Flame musicalcsoport valóban meg is tett mindent azért, hogy hol 
meghittséget, hol mosolyt csaljanak az arcokra. Az iskolások pél-
dául a reklámok nőinek tartottak görbe tükröt, amelyből kiderült, 
hogy „korunk hősnője vékony, mint a cérna, tekintve, hogy nulla 
százalékos joghurton él. Már 19 évesen vannak ősz hajszálai, de 
így legalább naponta tudja váltogatni hajszínét. Esténként négy-
kézláb mászik a bárpulton, hol egy üveg sör, hol az azt kortyolgató 
férfi után. Csak kétféle időjárás létezik körülötte: vagy ragyog a 
nap, vagy zuhog az eső. Az előbbiben boldog, de az utóbbiban 
sem fázik meg, és nem megy tönkre a frizurája…”

AZ OROSZLÁNYI KISTÉRSÉG HÍREI



Már 15 éve az átalakuló gázipar szolgálatában

– Milyen céllal és mikor jött létre ez a ma 
már tizenöt éves, nívósnak tartott szakmai 
rendezvény?
– A cégünk 1991 óta, vagyis gyakorlatilag a megalakulása 
óta minden esztendőben megrendezi a szakmai napoka. 
A konferencia lényege, hogy fórumot teremtsünk a gáziparban 
bekövetkezett jogszabályi változások egységes értelmezésére, 
megvitatására. A kiállítás, mint kísérőrendezvény pedig 
módot ad arra, hogy bemutassuk a gázipari szakmai új 
fejlesztéseit is.

– A Dunagáz Szakmai Napok hol helyezkedik el 
az ilyen típusú rendezvények ranglistáján?
– Az ország legrangosabb ilyen jellegű eseményét 
– amit mi csak „Gázipari Konferenciának” nevezünk az ETE 
(Energia Tudományos Egyesület) szervezi, ez elsősorban a 
szakmai felsővezetőit célozza meg. A mi rendezvényünk a 
felsővezetők mellett egyértelműen a középvezetőket célozza. 
Egy családiasabb, barátibb összejövetel a miénk, ahová évről 
évre szívesen térnek vissza a szakemberek. Gyakorlatilag 
alig várják, hogy évente egyszer összejöhessenek egy jót 
beszélgetni az ország különböző pontjain tevékenykedők. 
A gázipar ugyanis egy nagy család, így jellemzően nekünk 
is visszatérő „vendégeink” vannak. Szerencsére a Dunagáz 
Szakmai Napokra a cégek is szívesen „elengedik” a 
kollégáikat. Szerencsére az igény a szakmai programjainkra 
olyan nagy, hogy úgy tűnik, hogy ha szeretnénk, akkor sem 
hagyhatnánk már abban a szervezését.

– Milyen létszámú összejövetelről is beszélünk?
– Évente 150-200 fő között változik a résztvevők száma. 
A konferencia és kiállítás helyszínét igyekeztünk úgy 
megválasztani, hogy lehetőleg Doroghoz – a székhelyünkhöz 
– közel legyen, ezzel is erősítve kötődésünket a városhoz. 
A Dobogókői Nimród Hotel évek óta otthont ad a 
rendezvényünknek, konferencia- és kiállítóterme a céljainknak 
éppen megfelelő, és itt megtalálható minden más is, amire 
a vendégek kényelme érdekében szükségünk lehet: szállás, 
étterem, parkolás, stb.

– Az idei konferencia miben lesz más, mint a 
korábbiak?
– Például abban, hogy a Magyar Mérnöki Kamara tagjai, 
vagyis akik vagy a Gáz- és Olajipari Tagozatnak, vagy a Hő- 
és Villamosenergiaipari Tagozatnak a tagjai, tehát akiknek a 
munkaköre tervező és szakértő, mostantól 3 továbbképzési 
pontot is begyűjthetnek, ha részt vesznek a Dunagáz Szakmai 
Napokon. Nekik ugyanis ötévente minimum 20 pontot 

össze kell gyűjteniük, s ezeket a pontokat a különféle szakmai 
továbbképzéseken szerezhetik meg. Tehát az, hogy mostantól 
„pontadók” vagyunk, egy újabb rangot jelent ebben a 
szakmában.

– Kik lesznek az előadók és milyen programokat 
tudnak ajánlani az érdeklődőknek?
– Neves előadóink közül egyszerűen nem is tudok senkit 
kiemelni anélkül, hogy ne bántanék meg ezzel másokat, hiszen 
valamennyi megszólalónk kitűnő és jól ismert szakember ezen 
a területen. Inkább néhány különleges programra szeretném 
felhívni a figyelmet. Ilyen például a kerekasztal beszélgetés 
a kötelező 5 éves felülvizsgálatról, amelyet a gáziparnak 
bizony még meg kell oldania. Ma ugyanis a gázkészülékek, 
illetve a gázrendszerek üzemeltetőinek a feladata, hogy 
ezeket a felülvizsgálatokat minimum 5 évenként elvégeztesse, 
ugyanakkor – főleg a lakossági körben – erről nem igazán 
tájékozottak a felhasználók. Ez pedig óriási veszélyeket 
rejt. Ugyanakkor fontos, tisztázandó kérdés az is, hogy kik 
lehetnek azok a szakemberek, akik elvégezhetik ezeket a 
felülvizsgálatokat. Ezekben az esetekben ugyanis nem elég 
a készülékekhez érteni, sokkal komplexebben kell vizsgálni 
az egész gázrendszert ahhoz, hogy az valóban biztonságos 
legyen. A felelősség is óriási, hiszen a szakember ha elvégzi 
a felülvizsgálatot és kiadja az igazolást, hogy minden rendben 
van, akkor személy szerint felelni fog az esetlegesen mégis 
bekövetkező balesetekért. Nagyon nagy tehát a tét, van mit 
átbeszélni ebben a témában.
Ugyancsak érdekesnek ígérkezik a „földgáz szabad 
kereskedése” című előadás, amely szabad választást ad 
a gáz beszerzésére. A lakosság is a jövőben szabadon 
megválaszthatja hogy kitől kíván vásárolni.
Végül érdekesnek ígérkezik a „Gondolatok a közelmúlt 
gázipart érintő műszaki-biztonságtechnikai szabályozásairól” 
című előadás is, amely a csővezetéki szénhidrogénszállítás 
biztonsági szabályait taglalja majd.

– Még egyszer pontosan, mikor és hol lesz a 
rendezvény, és mindazok, akik szeretnének 
részt venni a konferencián és kiállításon hol 
jelentkezhetnek?
– 2007. április 12-13-án, Dobogókőn, a Hotel 
Nimródban. A rendezvényről telefonon érdeklődhetnek 
(33/513-100), vagy személyesen: Dunagáz ZRt. 2510 
Dorog, Bécsi út 1/A., illetve honlapunkon minden részletet 
megtalálnak: www.dunagaz.hu

Cseh Teréz

DUNAGÁZ SZAKMAI NAPOK 2007

Az idei esztendőben immáron 15. alkalommal rendezi meg a Dunagáz Szakmai 
Napokat a dorogi Dunagáz Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. A konferencia 
és kiállítás tervezett programjairól Gáspár Jánosnéval, a részvénytárság 
vezérigazgatójával beszélgettünk.





A Szépország Rendezvényiroda 
és lapunk, a Regio Regia üzleti 
magazin első ízben rendezte 
meg a regionális szépség-
fesztivált február 24-25-én 
Veszprémben, amely keretet 
adott a Királyi Régió legszebb 
hölgyeinek a bemutatkozásra, 
versengésre.

ELŐSZÖR A LEGFONTOSABB 
A VÉGEREDMÉNY

Az első Miss Regio Regia az örökösen 
mosolygó veszprémi Rácz Krisztina, akinek 
Vitkóczi Éva kiadóvezető nyújtotta át a 
Regio Regia magazin fődíját, egy szemé-
lyes weblap elkészítését és ráadásul egyhó-
napos autóhasználatot tett lehetővé számá-
ra az Oster Autóház vezetője, Papp Tibor. 
Első udvarhölgye a Komáromban tanuló 
Tolner Anita, akinek Pállfy Sándor adta át 
a díjat, a második udvarhölgy pedig a vár-
palotai Szilvai Anita – ő Szabó Istvántól, 
a Generáli Biztosító régióvezetőjétől ka-
pott ajándékot – lett. Külön kategóriában 
mérettettek meg a modellek, akik közül a 

veszprémi Horváth Ramóna lett a győztes, 
és a 21 Europe Management Modell-
ügynökség szerződtette. A közönség díját 
Mesterházy Viktória vehette át dr. Hidas 
Jánostól, amely a Company Nyelviskola 
180 órás nyelvi képzése volt.

EGYEDÜLÁLLÓ RENDEZVÉNY
Országosan szinten 
egyedülálló kezde-
ményezésről van szó, 
hiszen Magyarországon 
még sohasem rendeztek 
regionális szépségfesz-
tivált, szépségversenyt 
– emelte ki Domokos 
József producer meg-
nyitójában. Örömteli, 
hogy a Közép-dunántúli 

Régiót alkotó három megye közgyűlésének 
elnökei és a rendező Veszprém város 
polgármestere vállalták a védnökséget, és 
képviseltették magukat a díjátadó gálán. 
Pálffy Sándor Veszprém megye, dr. Hi-
das János Komárom-Esztergom megye és 
Tiborcz Péter Fejér megye közgyűlésének 
alelnökei közreműködtek a legszebb lányok 

SIKERES VOLT AZ 
I. REGIO REGIA SZÉPSÉGFESZTIVÁL

Dr. Hidas János, a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés 
alelnöke több okból is fontosnak és hasznosnak tartotta az 
eseményen való részvételt.
„Nagyon örültünk a kezdeményezésnek, és természetesen lehetőségeink szerint támo-
gatjuk is a hasonló rendezvényeket. A modell- és szépségverseny összehozta a régió 
gazdasági és politikai vezetőit. A támogatók mindhárom megyét képviselték, így jó 
érzés volt kötetlen keretek között beszélgetni a régió üzleti és politikai életének sze-
replőivel. Felvetődött a lehetőség, hogy a következő évben a mi megyénk is rendezzen 
egy hasonlóan színvonalas eseményt, hiszen ez mindnyájunk érdeke. Veszprémben csi-
nosak voltak a lányok, és külön öröm volt számomra, hogy a külső megjelenés mellett 
a belső értékek is komoly jelentőséget kaptak. Jómagam például egy 180 órás angol 
nyelvtanfolyamra szóló oklevelet nyújtottam át az egyik győztesnek. A szép hölgyek 
tehát komoly intellektuális előnyökben is részesülnek egy-egy ilyen versenyt követően” 
– mondta el dr. Hidas János.

A királynő koronázása

Rácz Krisztina az ajándék Opelben

A legszebbek 
és a szponzorok
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díjazásában.

– Ez az összefogás 
– tette hozzá Veér 

Károly főszerkesztő – a biztosítéka annak, 
hogy a szépségversenyt és a kísérő ren-
dezvényeket következő alkalommal számos 
helyszínen – területi versenyek formájában 
– fogják megrendezni az egész régióban.
Az újdonság varázsa vonzotta a régió teljes 
területéről a bőkezű szponzorokat, akik 

ajándékok tömkelegével árasztották el a lá-
nyokat, és a médiatámogatókat (Veszprémi 
Napló, Veszprémi 7 nap, Rádio1., Radir 
Rádió, 24 óra, www.dunaujvaros.com), 
akik segítettek a fesztivál hírverésében.

PROGRAMOK A SZÉPSÉG JEGYÉBEN
Számos kiállítás színesítette a szépségfeszti-
vált. A veszprémi M. Nagy József faszob-
rász, Skorán István rézműves, Láng Tibor 
fotográfus, a zirci Hoffer Ildikó keramikus 

DÁVID ROLAND, ROT-ART DÍJAS 
MUSICAL- ÉS ROCKÉNEKES

Külön erre az alkalomra összeállított 
rövid, de annál tartalmasabb műsorával 
örvendeztette meg a publikumot. Fel-
ejthetetlen hangja és szuggesztív előadás-
módja, minden rendezvény fénypontja. 
Hamarosan a tavasz egyik legnagyobb 
zenei eseménynek ígérkező, önálló kon-
certtel jelentkezik.
További információ a 
http://www.davidroland.eu/ honlapon.

A megnyitó beszédek



és a tatabányai Zettischné Ipacs Mária a 
secco műfajában dolgozó alkotó műveit, 
és a Kalocsai porcelán mintabolt termékeit 
csodálhatta meg az értő közönség.
Műsort adott a Váci Mihály Irodalmi 
Színpad, Dávid Roland énekes, volt 
filmvetítés a régió tájairól, esküvői kiállítás 
az egyetemen, és persze a gálaműsoron is 
sokan léptek fel: Gergely Róbert énekes, 
az Anaconda Rock’n Roll Club, Nyírő 
Szabina hastáncos, Tasner Nikolett éne-
kes, és a fantasztikus Légierő Big Band 
aratott zajos sikert a Veszprémi Városi 
Művelődési Központ színháztermében.

A LÁNYOK, A LÁNYOK…
A zsűri három etapban értékelte a döntőbe 
került tizennyolc szépségkirálynőjelölt, és a 

modellverseny kilenc résztvevője.
Az első rész volt talán a legnehezebb, 
hiszen itt nem a külsejükkel, hanem 
belső szépségükkel, intellektusukkal 
kellett meghódítani a zord ítészek 
szívét. A kép vegyes volt, többen 
rettenetesen izgultak, talán ez oko-
zott olykor kényelmetlen pillanatokat 
számukra. Többen viszont talpraesett 
módon beszélgettek az olykor kényes 
kérdéseket is firtató újságírókkal.
Számos érdekességet tudtunk meg a 
lányokról. Legtöbbjük középiskolás, illetve 
egyetemista, de kuriózumként köszönthet-
tük Falucskai Esztert, aki ötéves Sanyika 
fiát neveli. Cseszneki Hédiről megtudtuk, 
hogy rendőr a szakmája, és nyert már díjat 
a rendőrszépségversenyen, sőt megfordult 
a Fábry-showban is. Csurgó Szilvi és Fi-
geczki Dóra lovagol, Rácz Krisztina hívő 
lélek, és minden este imádkozik, Nagy 
Nikolett imádja a nyelveket, a dunaújvá-

rosi Szekeres Alexandra informatikusnak 
tanul, Pősze Anita színésznőnek készül, 
Horváth Petra és Szabó Adrienn pedig 
versenytáncos. És néhány különlegesség: 
Mesterházy Viki idegenforgalmárnak ta-
nul, ám hobbyja a manikűrözés, és semmi 
áron nem akar elszakadni a vidéki élettől, a 
falusi turizmus felvirágoztatásán dolgozna. 
Szilvai Anita jelenleg eladó egy 
illatszerboltban, ám egy külön-
leges sportot űz: hosszútávfutó. 
Tolner Anita személyében egy 
igazi regionális jelenséget tisztel-
hetünk, hiszen Ősiben lakik, és 
Székesfehérváron keresztül uta-
zik rendszeresen, hogy eljusson 
a komáromi gimnáziumba. Nem 
mellesleg a komáromi Fortuna 

Fc. női focicsapatában rúgja a bőrt...
A második rész volt a férfiszemek dül-
lesztésének időszaka, hiszen a hölgyek 
strandöltözetben léptek a pódiumra. A 
fürdőruhás bemutató minden szépségver-
seny igazi vízválasztója. Itt bizony nem 
takar semmit a ruha és a smink, kiderül 
minden aprócska hiba a testfelépítésben. 
Nyugodtan állíthatjuk, hogy a régió leg-
szebbjei ebben a műfajban sem vallottak 
szégyent.

Zárásként aztán a lányos mamák 
kedvencére, az estélyi ruhás be-
mutatkozásra került sor. Volt itt 
nagyestélyi, kisestélyi, fekete, 
fehér, kék, piros és sárga ruha-
költemény, amelyek kiválóan áll-
tak a sok tortúrától, izgalomtól, 
próbáktól, öltözéstől, vetkő-
zéstől, sminkeléstől csodálatra 
méltó módon egyáltalán nem 
fáradt lányokon.
A zsűri aztán összevonta 
szemöldökét, pontozott, sza-

vazott, az ügyvédi iroda hitelesített, a 
házigazda Domokos József pedig a gála 
utolsó pillanatáig nem árulta el a győztesek 
nevét.
A közönség is szavazott: SMS-ben és 
a helyszínen, szavazó cetlin adhatták le 
voksukat a legszebbre.

Egy dögös, fekete hang a 
Légierő Big Band-ből

Gergely Robi újra útnak indult 
Emanuellel

A lelkes közönség is szavazhatott

Lányok fürdőruhában

Csoportkép nagyestélyiben
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RÁCZ KRISZTINA, 
A RÉGIÓ KIRÁLYNŐJE

A közönséget és a zord zsűrit 
is elkápráztatta kedvességével, 
örök mosolyával, megjelené-
sével, frappáns fellépésével a 
18 éves veszprémi diáklány, 
Rácz Krisztina, aki egy évig vi-
selheti a Regio Regia királynői 
koronáját, és nem mellesleg 
rendezvényeken, összejövete-
leken lesz a régió és Veszprém 
város arca, védjegye. A verseny 
másnapján beszélgettünk. 

– Mi leszel, ha „nagy” leszel?
– A veszprémi Közgazdasági Szakkö-
zépiskola végzős diákja vagyok. A je-
lentkezésemet Veszprémben a Pannon 
Egyetem több szakára adtam be. Szeretnék 
sikeres érettségi vizsgát tenni, és remélem, 
hogy így felvesznek a kiválasztott szakra. 
Fontosnak tartom a diploma megszerzését, 
de az egyetem elvégzése után még nem 
tudom pontosan, hogy hol szeretnék el-
helyezkedni.

– Hogy érezted magadat a verse-
nyen?
– A döntőre való felkészülési időszak ki-

merítő volt számomra, de nagy örömömre 
több barátra is szert tettem a versenyen. 
Nagyon jól éreztem magam ezen a hosszú 
hétvégén és boldog voltam, hogy megnyer-
tem a királynői címet.

– Mit jelent számodra a királynői 
cím?
– Elsősorban elismerést és 
szeretném megállni a helyemet 
azokon a régiós rendezvénye-
ken, amelyekre meghívnak majd 
engem.

– A modell- és divatszakmá-
ban vannak-e terveid?
– Igen, vannak terveim, nagyon 
érdekel a divat és a szépségipar, 
de elsősorban a tanulást tartom 
most fontosnak. Ha azonban 
felkérést kapok a szakmában, 
szívesen állok elébe.

– Család, vagy karrier?
– Mind a kettő fontos számom-
ra. Először szeretnék a karrierem 
építésével foglalkozni, amelyben 

szeretnék sikereket elérni és 
utána családot alapítani.

– Belső harmónia, vagy 
megfelelés a külvilágnak?
– Az ember fogadja el magát 
olyannak, amilyen és akkor a 
külvilággal is sokkal jobban el 
tudja magát fogadtatni.

– Veszprém, vagy Buda-
pest?
– Vonzó város számomra 
Budapest, nagyon szeretném 
jobban megismerni főváro-
sunkat és nevezetességeit. 
Rövid időre szívesen fel is 
költöznék, de a családommal 
mindenképpen Veszprémben 
szeretnék élni.

– Hallottuk, hogy estén-
ként imádkozol. Mit jelent számodra 
a hit?
– Fontosnak tartom, hogy esténként 
megköszönjük azt, amit aznap Istentől 
kaptunk, és erőt kérjünk az elkövetkezendő 
időszakra.



– Szánnak-e szerepet az Oster 
Autóház idei évben a régió szép-
ségkirálynőjének?
– Természetesen szeretnénk foglal-
koztatni a szépségkirálynőt jó néhány 
alkalommal az Oster Autóház ren-
dezvényein, valamint szándékunkban 
áll a kiállításainkra is meghívni, ahol 
jelenlétével emelheti a bemutatásra 
kerülő autók szépségét, és miután 
Opellel jár, reméljük, jó tapasztalato-
kat szerez, amelyeket meg is oszt majd 
az érdeklődőkkel.

– Milyen értékek mentén támo-
gat az Oster Autóház rendezvé-
nyeket?
– Cégünk célja, hogy minél szélesebb 
körben váljon ismertté az, hogy létezik 
és a piacon van. Ezen törekvésünk 
egyik fontos eleme volt a Miss 
Regio Regia 2007 szépségkirálynő-
választás, hiszen Veszprém, Fejér és 
Komárom-Esztergom megye 

versenyzői, azok családtagjai és pro-
minens képviselői vettek részt a ren-
dezvényen. Sokan tudják, hogy Opel 
típusú gépjárműveket forgalmazunk, és 
szeretnénk, ha még többen lennének 
azok, akik azzal is tisztában vannak, 
hogy Chevrolet márkájú autókat is 
tudnak nálunk vásárolni.

A magánszemélyeken túl cégeknek, 
önkormányzatoknak is egyedülálló 
módon, helyi szinten tudunk flottake-
zelést biztosítani (ez eddig a fővárosi 
székhelyű cégek privilégiuma volt) a 
Pannon Flotta Kft. által, amely szám-
talan gazdasági előnyt és költségmeg-
takarítási lehetőséget hordoz magában 
a szolgáltatást igénybe vevők számára. 
Regionális együttműködést ebben 
a körben tudunk érvényre juttatni a 
társkereske- désekkel, hiszen a 
f l o t - t a ke ze l ő 

szolgáltatás sokszor megyéken túlra 
nyúlik. 

– Elképzelhetőnek tartja, hogy 
a régióban működő Opel már-
kakereskedőkkel összefogjanak, 
valamiféle együttműködést ala-
kítsanak ki, és ha igen, milyen 
téren?
– Fontos számunkara a General 
Motorshoz tartozó gépjárműmárkák 
egységes és minél szélesebb körű meg-
jelenése a nagyközönség előtt, ezért a 
május közepén tartandó veszprémi au-
tós kiállításon a kiváncsiskodók végig-
sétálhatnak a GM ROAD-on, ahol az 
OPEL, a CHEVROLET és a SAAB 
márkákon kívül találkozhatnak még 
CADILLAC és CORVETTE típusú 
autókkal is. Ezen a rendezvényen ré-
giós összefogással a fejér megyei keres-
kedőkkel együtt leszünk jelen, amely a 
regionális partnerség irányába mutat. 

OPEL LETT A KIRÁLYNŐ 
„SZOLGÁLATI GÉPJÁRMŰVE”

A Miss Regio Regia 2007 Szépségfesztivál győztesének 
fő nyereménye egy vadiúj Opel használata volt. Az Oster 
Autóház tulajdonosát, Papp Tibort kérdeztük arról, 
milyen regionális szerepet vállal magára szívesen.



– Hogyan határozná meg az ön által 
képviselt stílust?
– Az Iparművészeti Egyetemen tanítják a 
secco (száraz vakolatra való festés) techni-
káját, ilyen értelemben iparművészet, amit 
csinálok. Ugyanakkor egyedi, mert a régi 
falfestészet hagyományaira építve olyan 
technikát dogoztam ki, amely a korábban 
hatalmas felületeket beborító, monumen-
tális alkotásokat lekicsinyíti, keretezhető 
formában kézzel foghatóvá teszi. Nem 
mellesleg belenyúlok az anyagba, nemcsak 
festem, hanem amolyan domborműves for-
mában plasztikussá is teszem a képeimet. 
Én azt a megnevezést szeretem legjobban, 
hogy képzőművész – talán ez a gyűjtőfo-
galom fejezi ki legjobban törekvéseimet.

– Miért választotta ezt a pályát?
– Teljesen autodidakta módon álltam 
neki festegetni, hobbiból, szórakozásból. 
Nem tanultam ezt a szakmát, a saját 
gyönyörűségemre olaj- és akvarellképek 
festésével foglalkoztam szabadidőmben. 
Eredetileg informatikus vagyok, a Vértesi 
Erdő Rt.-nél dolgoztam. Férjemmel, aki 
építési vállalkozó, aztán a kilencvenes évek 
elején úgy döntöttünk, hogy hagyjam ott 
a munkahelyemet – őrültként rohangáltunk 
mindketten a munkahelyeink, vállalkozá-
sunk felvirágoztatása érdekében –, mert 
a kislányunk iskolába ment, foglalkozni 
kellett vele, és biztosítani a családnak a 
nyugodt, biztos hátteret. Így – munkahely 
nélkül – több időm jutott a család mellett 
a hobbimra is, szinte minden szabad pilla-
natomat a festés töltötte ki.

– Miért, és mikortól secco?
– Egy olaszországi nyaralásunk, utunk 
során csodálkoztam rá a csodálatos falfes-
tészet remekeire. A férjem világosított fel, 
hogy itt bizony vakolatra festettek a régi 
művészek – ez azonnal beindította a fan-
táziámat: miért ne lehetne a mai lakások, 
irodák, galériák dísze kicsiny, keretezett 
formában egy-egy ilyen alkotás?
Hazaérkezve azonnal kísérletezni kezdtem 
a különböző építőipari anyagokkal, és így 
jutottam el a Lasselsberger Knauf cég által 
gyártott, - céljaimnak éppen megfelelő, 
finom szemcsézettségű vakoló alapanyag-
hoz.

– Elképzeléseit a vakolatot gyártó 
cég is támogatja?
– Úgy érzem, egymásra találtunk, a cég is 
örül, hogy az építőipari alapanyagokat mű-
vészi célokra is fel lehet használni, nekem 
pedig az ő termékük biztosítja a megfelelő 
hátteret. Nyugodtan mondhatjuk, hogy 
felkarolták elképzeléseimet, és valameny-
nyi rendezvényükre meghívást kapok. A 
veszprémi szépségfesztivál után március 
25-én a budapesti Kongresszusi Központ-

ban lesznek láthatók a képeim, a Lassels-
berger Knauf rendezvénye apropóján.

– Hol láthatók az alkotásai?
– Mintegy tíz éve foglalkozom plasztikus 
seccók készítésével, az ezredfordulótól 
kezdve évente több alkalommal vettem 
részt különböző kiállításokon. Az első 
2000-ben Vértesszőllősön volt, a leg-
emlékezetesebb azonban szülőfalumban, 
Pusztavámon. Nagyon megörültem a 
felkérésnek – gyakorlatilag mindig csak 
meghívásoknak teszek eleget, soha nem 
próbáltam magamat ráerőszakolni senkire 
– és nagyon megható volt azt tapasztalni, 
hogy zsúfolásig megtelt a művelődési ház 
a megnyitóra. Az idős, fejkendős nénik és 
a fiatalok kíváncsiak voltak az elszármazott 
művész-féle hazatérésére, produktumaira. 
Hálás vagyok a sorsnak, hogy azt a napot 
ajándékba kaphattam.
Van egy állandó bemutatóhelyem Buda-
pesten, a IX. kerületi Téglamúzeumban, 
a Liliom utcában. Itt méltó körülmények 
között, sok száz éves, címeres téglákkal 
borított környezetben bizonyíthatom be, 
hogy a modern építőanyagokat művészi 
célra is lehet használni.
Kiállításaimon gyakorta megvásárolják ké-
peimet, fiatalok, idősek, cégek egyaránt. 
De nem ez a lényeg, hanem az, hogy szinte 
a hobbim jelentheti a mindennapi elfoglalt-
ságomat, munkámat. Ez a legtöbb, amit az 
ember kívánhat…

Zettischné Ipacs Mária alkotásai a 
weben: www.seccogaleria.hu

Veér

A SECCO ÚJRA 
FELFEDEZŐJE: ZETTISCHNÉ IPACS MÁRIA
A regionális szépségfesztivál igazi színfoltja volt a vasárnap esti 
záró fogadás, a veszprémi városházán. Annál is inkább, mert 
Debreczenyi János polgármester ekkor nyitotta meg a Fejér 
megyei (pusztavámi) születésű, ám huszonhat éve Tatabányán 
élő Zettischné Ipacs Mária képzőművész rendhagyó kiállítását. 
Rendhagyó, mert a templom- és freskófestészet hagyományait 
modern formában eleveníti fel a tárlat. A művésznővel tatabá-
nyai otthonában beszélgettünk.

http://www.seccogaleria.hu




A gazdasági élet komoly kihívásait csak folyamatos tanulással, 
továbbképzéssel lehet könnyedén venni. A Company Success 
egyik fő céljának tekinti, hogy oktatásokkal, tréningekkel 
is segítséget nyújtson a kis és középvállalkozásoknak. 

Megalakulásunk óta mindennap arra törekszünk, hogy 
a megrendelőink igénye szerint összeállított felnőttképzési 
programjaink, vállalati képzéseink, tréningjeink és 
a szervezetfejlesztési célokhoz kapcsolódó tanácsadó 
tevékenységünk módszereiben és dinamikájában illeszkedjen az 
adott cég szervezeti kultúrájához, üzleti céljaihoz és a résztvevők 
igényeihez, tehát a szervezet önismeretére alapozva emberi 
erőforrásokat szabadítsanak fel, célra irányuló gyakorlatias 
segítséget nyújtsanak, és aktív cselekvésre késztessenek. 

Cégünk Magyarországon hét regionális központtal 
és közel 680 munkatársával áll az ügyfeleink 
szolgálatába, hogy az Önök cégéből a legrövidebb 
idő alatt, hatékony, alacsony költségszinttel és 
minimális fluktuációval működő, nagyvállalat lehessen. 

A megoldás a kezünkben, az elhatározás 
az Önök kezében van!

Company Success Kft.
Székhely

8200 Veszprém, Haszkovó u. 27/B.

Veszprém Központi Iroda
8200 Veszprém, Aradi Vértanúk útja 9

Tel/Fax: 06-88-578-560

Veszprém Értékesítési Iroda
8200 Veszprém, Eötvös u.2 
Tel/Fax: 06-88-560-667

Budapest Értékesítési Iroda 
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95

Tel/Fax: 06-1-666-4195

Kaposvári Értékesítési Iroda
7400 Kaposvár, Ond Vezér u. 1

Tel/Fax: 06-82-512-660

Kecskemét Értékesítési Iroda
6000 Kecskemét,Dobó krt.12

Tel/Fax: 06-76-505-685

Székesfehérvár Értékesítési Iroda
8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/a

Miskolc Értékesítési Iroda
3500 Miskolc, Széchenyi István u. 70.

Pécs Értékesítési Iroda
7622 Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 11.

Web: www.companysuccess.hu
E-mail: info@companysuccess.hu


