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A jó idő beköszöntével beindult a hétvégi rendezvények szezonja. Szerkesztősé-
günk, még ha akarna sem tudna eleget tenni minden meghívásnak, hiszen akad olyan 
hétvége, amikor negyven településen is megjelenhetnénk…
Így hát önkényesen szelektálva, inkább csak ízelítőt, kedvcsinálót tudunk átnyújtani 
kedves olvasóinknak. Soroljuk tehát:
Voltunk Tatabányán, a magyar rocklegendák buliján, ellátogattunk Budapestre, az 
Utazás 2007. kiállításra. Nem lehetett kihagyni Várpalotán az I. Hun Napokat, és 

Bábolnán a Sonkafesztivált sem. Veszprémben 
együttműködést írtak alá, Dorogon utat avat-
tak, Perkátán nagyokat álmodnak, Lábatlanban 
kitüntették a polgármestert, Gárdonyban, 
Székesfehérváron… - na de ne soroljuk, hiszen 
most Önökön a sor, kedves olvasóink, hogy 
kalandozásainkra velünk tartsanak!
Persze sok minden más is olvasható lapunk-
ban a gazdaságról, kultúráról, történelemről, 
gasztronómiáról, könyvújdonságokról. Töltsék 
hát hasznosan szabadidejüket a Regio Regia 
magazin első, igazi tavaszi számával!

Veér Károly
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Ismét négy nyelven (magyar, angol, német, szlovák) jelentette meg kiadónk a Közép-dunántúli 
Régió 2007-es szállás- és gasztronómiai kalauzát az Utazás 2007. kiállításra. A közönség a To-
urinform irodákban, valamint partnereinknél juthat hozzá a mintegy négyszáz vendéglátóhely 
ajánlatát tartalmazó kétszáz oldalas könyvhöz. Az idei kiadás különlegességgel is szolgál: mint-
egy harminc partnerünk különböző (10-15 és 20%-os) kedvezményt kínál mindazoknak, akik fel-
mutatják a kiadványt, vagy a kedvezményre jogosító bónt letöltik és kinyomtatják a www.regior-
egia.hu oldalról. Valamennyi ajánlat olvasható a weben is, ráadásul a képgalériák segítségével 
jobban megismerheti partnereink ajánlatait! Amennyiben szeretne Ön is hozzájutni a könyvhöz, 
500 Ft + Áfa, valamint postaköltség áron, utánvéttel megrendelheti kiadónknál levélben (2800 
Tatabánya, Táncsics u. 51.), vagy e-mailban (info@regioregia.hu)! És íme a kedvezmények igény-
bevételének leírása:

Regio Regia – a kincset érő varázsszó, mely pénzzé tehető!
Használja ki kedvezményeinket!

HASZNÁLJA KI KEDVEZMÉNYEINKET!

Például:
- 20 % - mit is ér ez a jel Önnek?

Katalógusunkban számos szállásadó, vendéglátó ajánlatában találkozhat 
ilyen, vagy ettől eltérő mértékű kedvezmény felajánlásával. Piros színnel, jól 
kiemelten láthatja az Önnek kínált engedményt, s a piros piktogramok azt is 
megmutatják, hogy a kedvezmény pontosan mire vonatkozik.

Ki jogosult a feltüntetett kedvezmények igénybevételére?

Bárki, aki felmutatja a 2007. évi Regio Regia Szállás- és Gasztrokalauz 
legalább egy példányát, vagy annak internetes megfelelőjét, a kedvezményre 
jogosító kupont!*

(Ez utóbbit a szállásadó, vagy vendéglátó internetes katalógusbejegyzésénél találja meg, a 
www.regioregia.hu oldalon: pl. szállásadók, vendéglátók, stb. kategóriáknál).

Jó tanács!
Az esetleges félreértések, viták elkerülése érdekében kérjük, hogy a ked-
vezmény igénybevételét minden esetben előre jelezze (szállásfoglaláskor, 
rendelés előtt, stb.), így az eltérő értelmezésből adódó kellemetlenségek 
biztosan elkerülhetővé válnak.

Hivatkozzon hát bátran a felsorolt helyeken a Regio Regiára, mert ez a 
varázsszó önnek sokat jelenthet!
Higgye el, jövőre együtt még több kedvezményt érhetünk el a Királyi Régió 
szállásadóinál, vendéglátóinál és más turisztikában érdekelt vállalkozóinál!

* A kedvezmény:
- akár egyetlen személyre, akár tetszőleges (baráti, céges, családi, iskolai, stb.) csoportra is kérhető ( sőt 
ehhez egyetlen kiadvány vagy kupon is elegendő)
- nem vonatkozik azonban automatikusan a kedvezmény felajánlója, vagy annak ügyfelei által szervezett 
konferenciákra, programokra, szakmai és egyéb összejövetelekre.
- a kedvezmény nem vonható össze más kedvezményekkel!

http://www.regioregia.hu
http://www.regioregia.hu
mailto:info@regioregia.hu


A T a r t a l o m b ó l :
KIRÁLYI VÁROSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE – 6-7. OLDAL

Együttműködési megállapodást kötöttek Veszprémben a „Királyi Városok”. Székesfehérvár, Esztergom, Tata és 
Veszprém közös turisztikai fejlesztési célokat tűztek maguk elé.

ÁTADTÁK DOROGON A MEGÚJULT BÉCSI UTAT – 14-17. OLDAL

Április 6-án 10 órától Dorogon, a Német Nemzetiségi tájházban rendezte a város azt az ünnepséget, melynek 
keretében immáron hivatalosan is átadásra került a 10-es út Dorogon átmenő szakasza, a Bécsi út.

KISTÉRSÉG, RÉGIÓ ÉS A TÖBBIEK – 28-29. OLDAL

Elkészült egy vitaanyag az önkormányzati rendszer átalakításáról. A kormány több utat vázol, hogy megváltozzék 
a 17 éve változatlan önkormányzati rendszer, a szétaprózottság.

TÖRÖK ISTVÁNNAK SZERENCSÉT HOZOTT A TIZENHÁRMAS SZÁM – 40. OLDAL

Lábatlan polgármestere március tizenharmadikán vette át a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést az 
önkormányzati és területfejlesztési minisztertől.

GYETVAI FIVÉREK – NÍVÓDÍJBÓL NEM AZ ELSŐ – 52-53. OLDAL

Előző számunkban beszámoltunk arról, hogy két balatonfüredi épületet is nívódíjra érdemesnek talált a FIABCI 
Nemzetközi Ingatlanszakmai Szövetség. Az Alba Villáról Gyetvai Gézát kérdeztük.

GOLF PARADICSOM A TATAI ÖREG-TÓ PARTJÁN – 64-65. OLDAL

A tatai Old Lake Golf Club 1998-ban nyitotta meg kapuit. Fennállása során folyamatos fejlesztések jellemezték 
és jellemzik ma is. A legfontosabb természetesen mindig a pálya és a golfozó.

Tartalom

5Regio Regia 2007. április



R
eg

io
 R

eg
ia

6 Regio Regia 2007. április

KIRÁLYI VÁROSOK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSE

Az együttműködési megállapodás 
aláírását Veszprém város részéről 
Debreczenyi János polgármester 
annak érdekében kezdeményezte, 
hogy a kiemelten kezelt turisztikai 
elképzelések egy nagyobb kínálatba 
illeszkedve a pályázati úton történő 
támogatás esélyeit is megnövelve 
erősíthessék egymást. A régiós 
együttműködés kerete ugyanakkor 
alkalmat teremt egymás projektjeinek 
megismerésére és a közös vonások ki-
hangsúlyozására, a kulturális kapcso-
latok ápolására. Hangsúlyozta, hogy 
az együttműködés nem kirekesztő, 
hanem befogadó jellegű, a szerződő 
felek nyitottak más települések irá-
nyába is; Várpalota városának pol-
gármestere már jelezte csatlakozási 
szándékukat.

Pál Béla, a Közép-dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Tanács elnöke kösz-
öntőjében kiemelte,  hogy ez év 
második felétől 2013-ig az integrált 

városfejlesztési elképzelésekre 20, míg 
az egyéb turisztikai fejlesztésekre 30 
milliárd forintos forrás nyílik meg. Így 
a mostanihoz hasonló összefogások 
résztvevői jóval nagyobb eséllyel pá-
lyázhatnak mind az uniós, mind pedig 
a hazai forrásokból való részesedésre.

Ezt követően a szerződő városok 
vezetői ismertették elképzeléseiket. 
A székesfehérvári projektben fő 
elemei közé tartozik a Nemzeti 
Emlékhely és Bazilika Múzeum 
kialakítása, ezen kívül fény- és 
hanghatásokkal is felidéznék a tör-
ténelmi múltat a Városház téren. 
A projekt keretében kerülne sor 
a Fő utca teljes díszkövezésére is, 
majd a Magyar Király Szálló mellett 
elhaladva a turisták a történelmi 
kalandpark felé vehetnék az irányt, 
ahol a XVI. századi Székesfehérvár 
makettje fogadja majd őket. Ennek 
köszönhetően azokat  az épületeket 
is megtekinthetik, amelyek ma már 
csak történelemkönyvekben láthatók 
– hangsúlyozta Warvasovszky Tiha-
mér polgármester.
 
Esztergomban a Séta-projekt 
második lépcsőjével folytatják a 
városrehabilitációt, tájékoztatott 
Knapp János Pál alpolgármester. 
A hatvanas évek rombolásai után itt 
az ideje, hogy építsenek is, ezért a 
jelenleg folyó feltárások befejeztével 
egy korabeli hangulatú, működő 

Együttműködési megállapodást kötöttek Veszprémben a „Ki-
rályi Városok”. Székesfehérvár, Esztergom, Tata és Veszprém 
közös turisztikai fejlesztési célokat tűztek maguk elé. Az ün-
nepélyes keretek között, a tavaly átadott, megújult Dubniczay 
palotában aláírt megállapodás tartalmazza a regionális tema-
tikus út kialakításának igényét és az összehangolt marketing 
feladatokat is.
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török fürdőt építenének, és a Kis-
Duna sétány rehabilitációját valósí-
tanák meg.

Tata polgármestere, Michl József  
Magyary Zoltán máig ható gon-
dolatait idézve kiemelte, hogy a 
négyéves választási ciklusok mindig 
a fejlesztési elképzelések rovására 
mentek. Ők most egy olyan, nagy-
szabású 20-25 éves programon 
dolgoznak, amelyet az egész város 
magáénak érez (Magyary-terv), a 
célokkal egyetért, így ezeket a nagy 
terveket a választási hadjáratok nem 
fogják érinteni. Terveik között a bel-
város rehabilitációja, a vár és az Esz-
terházy kastély felújítása szerepel. Ez 
utóbbiban a korabeli főúri életet fog-
ják bemutatni. Végül Michl József 
a II. Ulászló által a városban meg-
tartott országgyűlés emlékére épült 
tatai harangláb makettjét nyújtotta 
át ajándékul Veszprém polgármes-
terének.

Debreczenyi János, Veszprém 
polgármestere személyes visszaem-
lékezéssel kezdte beszédét: „Gyer-
mekkorom egyik emléke, hogy a 
történelmi városrész felét (Kossuth 
Lajos utcát) szétverték a szemem 
láttára, az édesanyámmal néztem 

végig. Beszívtam a port és még ma is 
érzem annak a szagát. Felépült ott a 
toronyház ugyan, de nem illik ebbe a 
képbe. Akkor arra gondoltam, hogy 
ha a sors úgy hozza, részt kívánok 
venni ennek a rombolásnak a hely-
reállításában. A sors megadta, már 
csak élni kell a lehetőséggel.
Át kell lépni a tulajdonosi hatá-
rokat a belváros megújításánál, hi-

szen Veszprémnek gyönyörű adott-
ságai vannak. Ezeket szeretnénk köz-
ös programba beépíteni értékteremtő 
módon, a Vár tövében komplex 
turisztikai kínálatbővítés a tervünk.”

Az ismertetéseket követően a városok 
vezetői aláírták a szerződést, majd 
pezsgővel koccintottak az együttmű-
ködés sikerére. Az ünnepségen részt 
vett dr. Márfi Gyula veszprémi érsek 
is, aki pohár nélküli pohárköszöntőt 
mondott. Kiemelte, hogy itt nem 
érződik, hogy melyik város baloldali, 
melyik jobboldali vezetésű, közös 
értékeinkről van szó: rehabilitációról 
beszélünk. Európa számos országától 
eltérően itt nem igaz, hogy jó lenne, 
ha a folyamatokból az egyházakat ki-
rekesztenék, itt rájöttünk arra, hogy 
együtt kell működnie az egyháznak 
és az ún. világnak. Az a remény él 
benne, hogy ez az együttműködés a 
város lakosságának és mindannyiunk-
nak előremutató legyen. Isten éltesse 
ezt az együttműködést – fejezte be 
köszöntőjét az érsek úr.

Veér-Cseh
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Klasszikus hitel helyett kötvény

VÁRPALOTA KÖTVÉNY – A FEJLESZTÉS-
FINANSZÍROZÁS ÚJ MODELLJE?

– Miért pont kötvény? Honnan 
jött ez a gondolat?
– A forráshiány Várpalotán is jellem-
ző. Ahhoz, hogy részt tudjunk venni 
pályázatokban, az ehhez szükséges ön-
erőt biztosítani tudjuk, beruházásokat, 
munkahelyteremtő fejlesztéseket való-
síthassunk meg, egyáltalán, hogy va-
lamire vállalkozni tudjunk, egyszerűen 
rákényszerülünk valamiféle finanszírozá-
si megoldásra. Először hitelre gondol-
tunk, s jó néhány banktól kértünk erre 
ajánlatot. A hiteleket azonban csakis 
fedezet mellett, magas kamattal adják, 
s mi úgy döntöttünk, nem akarjuk el-
zálogosítani a város javait. Végül a 
Raiffeisen Bankban találtunk partnerre, 
aki a város által kibocsátott kötvénye-
ket 100%-ban le is jegyezte.

– Milyen feltételekben sikerült 
megállapodni?
– Úgy gondolom, hogy a városi köt-
vényeket kitűnő kondíciókkal sikerült 
kibocsátanunk, aminek viszont a bank 
részéről alapfeltétele a szigorú költség-
vetés és a város megalapozott gazdasá-
gi tervei voltak. A kialkudott feltételek 
olyannyira szokatlanul kedvezőek, hogy 

a döntés ez alkalommal Bécsben, a 
bank központjában született. Meg 
kell említenem itt Helt Tamás, Lassu 
Tamás képviselőtársaim nevét, vala-
mint Pál Károly városmenedzserünket, 
akik nagyon komoly előkészítő munkát 
végeztek, mert bizony egészen más 
számokkal indultunk a megbeszélések 
elején, mint amiben végül sikerült meg-
állapodnunk. Ezúton is szeretném meg-
köszönni hatékony munkájukat.

– A konkrétumokról is beszélhe-
tünk?
- Persze, miért ne! A kötvényt 3,5%-os 
kamat mellett bocsátottuk ki, s a költsé-
gek között még egy ún. egyszeri kibocsá-
tási díj szerepel, amely 12 millió forint. 
A kötvény svájci frank alapú. A bank 
azonban felajánlotta, hogy a kötvény 
ellenértékének fel nem használt részét, 
forintra konvertálva leköti számunkra, a 
piaci kondíciók szerinti legkedvezőbb 
betéti kamattal. Ezzel tehát a kötvény-
kibocsátás költségeit jelentős mértékben 
tudjuk csökkenteni, sőt szerencsés eset-
ben még némi többletre is szert tehetünk. 
A futamidő 15 év, de 5 év türelmi időt 
kaptunk a tőketörlesztésre. 

– Milyen célokra kívánják fordíta-
ni ezt a nem kis összeget?
– Csak pályázati önrészhez, beru-
házáshoz, vállalkozásfejlesztéshez 
lehet használni ezt a pénzt, működési 
költségekre, hiánycsökkentésre tehát 
egyetlen forint sem használható fel 
ebből. Elsősorban munkahelyteremtő 
beruházásokra kívánjuk elkölteni a ren-
delkezésre álló keretet, melyből néhány 
százmilliót éppen arra fordítunk, hogy 
a legoptimálisabb felhasználás terveit 
elkészíthessük. A munka már megkez-
dődött. Reméljük, az eredményekről is 
mielőbb beszámolhatunk majd.

Cseh Teréz

Hazánkban igen sok város küzd manapság forráshiány-
nyal, mind a működési, mind pedig a fejlesztési költségek 
terén. Sok településünk nyakig ül az adósságban, míg 
mások inkább lemondanak a fejlődésről, de nem szeret-
nének hosszú évekre szóló hiteltörlesztéseket felvállalni, 
van ahol pedig az a gond, hogy már nincs is mit elzálogo-
sítani.
Várpalota vezetése úgy látja, az új, munkahelyteremtő 
beruházások elengedhetetlenek, és úgy tűnik, a számukra 
legkedvezőbb megoldásra is ráleltek. A város ugyanis fej-
lesztési céljai megvalósítása érdekében 1 milliárd forint 
értékű kötvényt bocsátott ki a közelmúltban. Németh 
Árpád polgármestert erről kérdeztem.



– Mit jelent a Raiffeisen Bank Zrt. 
számára, az önkormányzatiság és 
az önkormányzatokkal való együtt-
működés?
– A Raiffeisen Bank Zrt. 1994. január 
1. óta működteti önkormányzati üzletágát, 
amely azóta is egyenletesen, igazán meg-
győző dinamikával fejlődik. Célunk, hogy 
univerzális bankként – 13 éves önkormány-
zati múlttal – a társvállalatokkal megvalósuló 
együttműködés révén, az önkormányzatok 
számára, teljes körű pénzügyi szolgáltatások 
nyújtásával, partneri szerepet töltsünk be, le-
hetőséget teremtve a közszféra tőkehiányának 
leküzdésére.

– Milyen megoldásokat takar az a 
kifejezés, hogy „teljes körű pénz-
ügyi szolgáltatás”? Beszélhetnénk 
erről kicsit részletesebben is?
– Az önkormányzatok a szabad bankválasz-
tást követően a banki szolgáltatásokat foko-
zatosan vették igénybe. Ma már elmondható, 
hogy a kereskedelmi banki szolgáltatások 
szinte minden területére kiterjed bankunk és 
az önkormányzatok között kialakult együtt-
működés.
Jelentős tapasztalattal rendelkezünk például 
a számlavezetés terén, s szép referenciákkal is 
rendelkezünk ezen a területen. Számlavezetési 
körünkbe tartoznak megyei jogú városok, bu-
dapesti kerületek, városok, számos nagyköz-
ség, illetve községek.
Az önkormányzati szféra pénzügyeiben 
gyakori jelenség az átmeneti forráshiány, 
ezeket likvid hitelekkel kezeljük, a kisebb 
önkormányzatokat pedig munkabérhitellel 
tudjuk segíteni. De olyan egyedi megoldások 
is szóba jöhetnek, mint például a várpalotai 

kötvénykibocsátás, amely szintén kitűnő meg-
oldás lehet forráshiány esetén.
Természetesen a fejlesztési feladatokat is 
finanszíroztuk, ezek közül az elmúlt években 
is kiemelt kihelyezési területet jelentettek a 
környezetvédelmi célú (szennyvízcsatorna- és 
tisztító) beruházások. Ezek az egészségesebb 
környezetet biztosító rendszerek számos 
településen bankunk finanszírozási közremű-
ködésével valósultak meg. Egy másik fontos 
fejlesztési irány az energia- hatékonyság, az 
ilyen jellegű projektek köre tovább bővült 
az elmúlt időszakban. A lakások utólagos 
hőszigetelésének megoldása mellett, az 
intézmények korszerűtlen fűtési és világítási 
rendszereinek cseréje is sok helyen megvaló-
sulhatott ennek eredményként.
A folyamatosan bővülő – jelenleg 120 egy-
ségből álló – fiókhálózattal és a Raiffeisen 
Csoport többi tagjával (Raiffeisen Befekte-
tési Alapkezelő Rt., Raiffeisen Lízing Rt., 
Raiffeisen Ingatlan Rt., Raiffeisen Consulting 
Rt.) a bank a pénzügyi szolgáltatások teljes 
palettáját nyújtja ügyfeleinek. 

– Melyek az új irányok, lehetőségek 
az önkormányzatok és a Raiffeisen 
Bank előtt?
– A bank üzletpolitikájának egyik markáns 
eleme a partnerség kialakítása, amely az 
EU-csatlakozás jegyében egyre nagyobb 
hangsúlyt kap.
Az EU-s csatlakozás olyan újfajta helyzetet 
hordoz, amely komoly kezdeti nehézségeket 
eredményezhet az önkormányzatok számára. 
Ilyen például az EU-s források elnyeréséhez 
szükséges pályázatok elkészítése; az EU-s 
intézményekkel történő kapcsolattartás; a 
beruházáshoz szükséges önerő megteremtése; 

EU-s és állami támogatások igénybevételét 
lehetővé tevő optimális finanszírozási konst-
rukciók kidolgozása, támogatások előfinan-
szírozásának kérdései. Ezzel párhuzamosan az 
EU-s irányelveknek megfelelően átalakításra 
került a közigazgatási rendszer is. Új köz-
igazgatási szintként bevezetésre kerültek a 
kistérségek.
Bankunk partneri szerepet kíván betölteni, 
egyrészt a magánszféra és a közszféra kö-
zötti összekötő kapocsként funkcionál, ezáltal 
lehetőséget teremt a közszféra tőkehiányának 
leküzdésére, másrészt feltérképezi a köz-
szférában rejlő üzleti lehetőségeket, amelyet 
közvetít a partnerként jelentkező magánszféra 
számára a beruházások megvalósítása érdeké-
ben (PPP projektek).
Az ügyfelek számára történő szolgáltatások 
minél előnyösebb megvalósításának elősegí-
tése érdekében bankunk külföldi bankokkal, 
szervezetekkel kötött stratégiai együttmű-
ködési megállapodásokat, hogy az önkor-
mányzatok beruházásai számára megtalálja a 
legoptimálisabb finanszírozási konstrukciót.

– Mit gondol, mi az önök sikerének 
titka?
– Folyamatosan fejlesztjük az önkormányza-
toknak kínált banki szolgáltatások körét oly 
módon, hogy az önkormányzati igényeket 
minél jobban ki tudjuk elégíteni. A bank 
sikeres működésének záloga pedig a folyama-
tos innováció, a munkatársak szakértelme és 
felkészültsége, az ügyfelek magas színvonalú 
kiszolgálása, a bővülő fiókhálózat, az alterna-
tív elérési lehetőségek kiépítése és a tőkeerős 
tulajdonosi háttér.

Cseh Teréz

EGY BANK, AMELY SOKAT TEHET, 
SOKAT TESZ AZ ÖNKORMÁNYZATOKÉRT

Várpalota városa a fejlesztési-pályázati céljaihoz nélkülözhetetlen – ám eddig 
hiányzó – forrásokat a Raiffeisen Bankkal együtt gondolkodva, együttműködve, 
úgy tűnik, sikeresen előteremtette. A megoldás jelen esetben városi kötvény 
kibocsátása, mintegy egymilliárd forint értékben. Szokatlan, mégis példaértékű 
ez az ötlet. A város és a bank együttműködéséről Bakondi Patrikot, a Raiffeisen 
Bank Önkormányzati Főosztályának Nyugat-Magyarországi értékesítési 
vezetőjét kérdeztem.
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SONKAFESZTIVÁL BÁBOLNÁN – 
ELŐSZÖR

Április elsején mérkőztek meg először Bábolnán a legjobb sonkák az aranyéremért. A zsűri – dr. 
Zsarnócai Gabriella (Húsipari Kutatóintézet), Hegedűs Géza elnök (Vágóállat és Hústermék Ta-
nács) és Sátor László mesterszakács (Magyar gasztronómiai Szövetség) – három kategóriában, 
forma, szín, szag, íz és állomány figyelembe vételével pontozta a hét pályázó sonkáit. A darabolt 
kategóriát a Bábolna-Hús nyerte, az egész sonkáknál és a különleges kategóriában pedig a Pápa 
Hús Zrt.-é lett az aranyérem. Különdíjat kapott a Zselic-vad és a Darnó-Hús, de ezüst- és bronz-
érmet vihetett haza a bátaszéki Stelcz és fia és a pécsi Nagy József is. A közönség felfedezte a 
Tata-Agostyánt képviselő Rozman cég finom sonkáit is. A jó hangulatú fesztiválon be lehetett 
szerezni a húsvéti sonkát, persze bőségesen volt kóstolási lehetőség is, amit egy-egy pohár jófé-
le neszmélyi, vagy ászári borral lehetett leöblíteni. Délután művészeti csoportok adtak műsort, 
majd a napot zenés-táncos est koronázta. Képeink a fesztiválon készültek. 
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A bábolnai sonkafesztivál kita-
lálója, bonyolítója, motorja a 
kisváros hentese, a Bábolna - 
Hús tulajdonosa, a negyvenhat 
éves Debreceni Tibor egyéni 
vállalkozó volt. A jól sikerült 
rendezvényt követően ültünk 
le egy beszélgetésre saját hús-
feldolgozó üzemének falatnyi 
irodájában.

– Honnét az ötlet?
– Néhány éve láttam egy útifilmet a híres 
serrano-i sonkafesztiválról, akkor fogant 
meg a gondolat bennem. Nekünk is vannak 
finom sonkáink, egyszer össze kéne mérni 
őket, és ezt összekötni egy jópofa, szóra-
koztató rendezvénnyel. Nagy álmom, hogy 
ez a későbbiekben nemzetközivé váljon, és 
a határainkon túl élő húsfeldolgozók is el-
jöjjenek versenyezni Bábolnára.

– Mi kellett ahhoz, hogy sikerüljön 
megvalósítani ezt az álmát?
– Elsősorban partnerek. A bábolnai ön-
kormányzat és a polgármester asszony 
felkarolta az ötletet, ők szervezték a kísérő 
műsorokat. Dr. Horváth Klára, aki ország-
gyűlési képviselő is, segített abban, hogy a 
Mezőgazdasági Minisztériumtól támogatást 
kaphassunk, majd a Polgárőr Egyesület köz-
reműködésével tudtuk a kapott támogatást 
leadminisztrálni. A kistérség adta a hangosí-
tást és a színpadot, az IKR az asztalokat és 
sörpadokat, a Ménesbirtok pedig díjtalanul 
rendelkezésünkre bocsátotta az egyik kiállí-
tói pavilont, ahol a Gazdanapokat is szok-
ták rendezni. Szakmai oldalról a Vágóállat 
és Hústermék Tanács, és a Magyar Gaszt-
ronómiai Szövetség állt mellénk. Egyedül 
nem ment volna, így közösen viszont sikerült 
tető alá hozni a fesztivált.

– Milyen volt az érdeklődés?
– A versenyre és a vásárra a vártnál talán 
kevesebben jelentkeztek, de hát ez volt 
az első rendezvény, remélem sikerül ha-
gyományt teremteni, és néhány év múlva 

kinőjjük a mostani pavilont. Az a cél, hogy 
az itteni minősítéseknek komoly jelentősége 
legyen a szakmában, büszkén ragasztanák 
ki a húsosok termékeikre, hogy például ez 
és ez a sonka a bábolnai fesztivál az évi 
aranyérmese. A közönség, ahogy mondani 
szokták, vette a lapot. Délelőtt elsősorban 
a távolabb lakók jöttek, délután és este 
pedig inkább a helyiek tették tiszteletüket. 
Az esti bálra nem volt túlzottan nagy ér-
deklődés, így ezt a jövőben elhagyjuk, he-
lyette inkább egyéb, színvonalas progra-
mokat szervezünk. Összességében mintegy 
háromezerre saccoljuk a megjelentek számát, 
ami szép sikernek számít. A sok-sok kósto-
ló, a húsvét előtti vásárlási lehetőség meg-
ragadta a látogatók fantáziáját, nem egy új 
vevő jelentkezett boltjainkban. A résztvevő 
kiállítók és versenyzők is hasznosnak ítélték 
a találkozót, valamennyien biztosítottak 
róla, hogy jövőre is itt lesznek. Szeretnénk, 
hogy a borászok is nagyobb számban je-
lenjenek meg, hiszen most is jólesett a sós, 
füstölt áruk kóstolása után Bartos Kálmánék 
jóféle neszmélyi nedűje.

– Saját vállalkozásá-
ban is ilyen elszánt, 
bizakodó és kitartó?
– Enélkül nem megy. 
Több dologba is 
belefogtam az elmúlt húsz 
évben. Vállalkoztam az 
építőiparban, próbálkoz-
tam egy fűrészüzemmel 
is, amibe aztán bele is 
buktam. Az alapszakmám 
mezőgazdász, ehhez jött 
a vendéglátás és húsipari 
feldolgozás. 1986-tól 
büfézek, ott vagyok 
minden bábolnai ren-
dezvényen, működtetem 
az ABC-áruházat, de 
ma már csak füstölt hús 
áruk előállításával, húsok 
feldolgozásával és ezek 
kereskedelmével foglalko-

zunk a büfézés mellett. Családi vállalkozás 
a miénk, velem dolgozik a feleségem, két 
lányom és vejeim. Van egy büfénk, húsbol-
tunk és füstölthús árudánk az érdi piacon, 
Bábolnán, Oroszlányban és Győrött mű-
ködtetünk húsboltokat. Most nyitunk új üz-
letet Komáromban, terveink szerint a kapa-
citásunk teljes kihasználásával még beleférne 
egy-egy bolt Tatán és Tatabányán is. Ez a 
maximum, amit szeretnénk elérni. Persze az 
üzleteknél nem kell valami nagy dologra 
gondolni, ezek egyszemélyes, olykor csak 
a piacnapokon nyitva tartó kicsiny boltok. 
Gyakorlatilag hétvégén minden családtag 
dolgozik egy-egy üzletben. A szakmában 
mindenki panaszkodik, hogy a nagy áruhá-
zak miatt nincs kereslet. Nálunk volt olyan 
év, hogy 50%-os növekedést értünk el! 
Ezt annak tulajdonítom, hogy a vevők ilyen 
kényes áruknál igénylik a törődést, a jóta-
nácsokat, sokszor személyhez kötődnek. Az 
én alapelvem az, hogy csak olyan húst áru-
lok, amit magam is megvennék. Úgy hiszem, 
hogy ez a sikereink titka.

veér

A JÓ HENTES AZT ÁRULJA, AMIT 
MAGA IS ESZIK





UTAZÁS KIÁLLÍTÁS 2007
Mintha… Mintha egy kicsit kevesebb stand, egy kicsit kevesebb ajánlat és kiadvány, egy kicsit ke-
vesebb program és attrakció jellemezte volna a legnagyobb, immár harmincadik magyarországi 
idegenforgalmi kiállítást, és vásárt. Ugyanakkor örömmel töltött el bennünket, hogy regionális 
kalauzunk (lásd 4. oldal) elnyerte a kiállítók és a közönség tetszését, öröm, hogy a Közép-du-
nántúli Régió standjai szinte a fél D-pavilont betöltötték, és külön épületben találkozhattunk 
a falusi vendéglátók kínálatával. Furcsa, hogy a kiállítás idei díszvendégét, Csehországot Mirek 
Topolánek miniszterelnök és a szakminiszter is megtisztelte jelenlétével, ugyanakkor magyar 
részről csak államtitkári szinten képviseltette magát a kormány. Ambivalens érzéssel gondolunk 
tehát vissza a március végi, április eleji kiállításra, ahol képeink készültek.

Csehország miniszterelnöke, szakminisztere a megnyitón, magyar részről egy 
darab államtitkár, Újhelyi István beszél

A Királyi Régió majdnem a fél D-pavilont lefoglalta

Vitkóczi Éva kiadóvezető és Cseh Teréz felelős kiadó idegenforgalmi kiadvá-
nyunkat mutatta be Krisztin N. Lászlónak, Badacsonytomaj polgármesterének

Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár polgármestere külön megnyitójában 
invitálta a vendégeket régiónk központjának pavilonjába, amely elnyerte a 
legjobbnak járó díjat

A  Bakony szállodái, szolgáltatói együtt mutatták be ajánlataikat

A Velencei-tó minden szépségét, kínálatát is külön standon ismerhettük meg
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ÁTADTÁK DOROGON A MEGÚJULT 
BÉCSI UTAT

Április 6-án 10 órától Dorogon, a Né-
met Nemzetiségi Tájházban rendezte a 
város azt az ünnepséget, melynek ke-
retében immáron hivatalosan is átadásra 
került a 10-es út Dorogon átmenő 
szakasza, a Bécsi út. Az ünnepségen 
megjelent Agócs István, a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság Nyugat-Dunántúli 
Régiójának igazgatója, László Sándor, 
a Magyar Közút Kht. vezérigazgatója, 
dr. Csepi Lajos, a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ főigazgatója, 
Kerékgyártó Attila, a Közlekedésfej-
lesztési Koordinációs Központ műszaki 
igazgatója, Pósvai József, a Strabag 
Zrt. direkció vezetője, Barabás Zsolt, 
a Magyar Közút Kht. Komárom-Esz-
tergom Megyei Területi igazgatója, 
Komjáthy László, a Partner Mérnökiro-
da Kft. ügyvezető igazgatója, Puchner 
Ferenc, a Dorogi Német Kisebbségi 
Önkormányzat elnökségi tagja.
Dr. Tittmann János polgármester nyitó-
beszédében köszöntötte a megjelente-
ket, s örömmel mutatott rá arra, hogy 

Dorogon ismét avathatnak. A sok-sok 
befektetett munka és energia végre meg-
térülni látszik, a város ismét szebb és 
gazdagabb lett egy beruházás eredmé-
nyeként. Legutóbb az új mentőállomást 
és központi ügyeletet adhatták át, s 
rövidesen a városi uszoda is birtokba 
vehető lesz az itt élők számára.
László Sándor, a Magyar Közút Kht. 
vezérigazgatója avatóbeszédében kie-
melte, hogy Dorog előbbre jár a fej-
lesztésekben mint más városok, hiszen 

a közelmúltban rendszerint inkább tele-
püléseket elkerülő útszakaszok átadásain 
szokott részt venni, itt viszont a városon 
átmenő korszerű utat avatnak. Mindez 
elsősorban annak köszönhető, hogy 
az itt élők tenni akarnak városukért, 
amiért külön köszönet illeti mindazokat, 
akik tevékenyen részt vettek ezekben a 
folyamatokban.
Dr. Tittmann János és László Sándor 
ezt követően átvágták az utat kereszte-
ző díszszalagot, így átadva a felújított 
Bécsi utat a forgalomnak.
Az útavató záróprogramjaként még 
egy átadás részesei lehettünk. Puchner 
Ferenc, a Dorogi Német Kisebbségi 
Önkormányzat elnökségi tagja leplezte 
le a felújított 38-as kilométerkövet, 
amely Gonda György dorogi kőfaragó 
munkája. Puchner Ferenctől rövid össze-
foglalót hallhattak a jelenlévők a Bécsi 
út történelmi múltjáról, amelyből kitűnt, 
hogy a dorogi főút minden időben 
fontos szerepet töltött be a közleke-
désben.
A felújított 38-as kilométerkövet Pick 
József őrizte meg az utókor számára, 
s 2001-ben adományozta a Német 
Nemzetiségi Tájháznak, annak megnyi-
tása alkalmából. A felújított kilométer-
kő, mondhatjuk úgy, mérföldkő Dorog 
városának életében, amely összeköti a 
múltat a jelennel.

Cseh Teréz 
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– Alapvetően mi 
volt a feladatuk? 
Útfelújítás, de 
hogyan is?
– Forgalomtechnikai 
eszközök segítsé-
gével műszaki megol-
dást kellett nyújtani a 
városon átmenő for-
galom csillapítására. 
A cél tehát az volt, 
hogy ne táblákkal, 
hanem egyéb esz-
közökkel, például a gyalogátkelőknél ter-
előszigetekkel, váltakozó irányú kétoldalú 
parkolók kialakításával, vagyis az út tenge-
lyének folyamatos változtatásával az egye-
nes haladásból egyszerűen folyamatosan ki-
térítsük a közlekedőket. Ennek eredménye-
ként a vezetők kénytelenek lecsökkenteni a 
sebességüket, mégis azt mondhatjuk, hogy 
folyamatosan, „gördülékenyen” tudnak ha-

ladni. A felfestések, 
a körfogalom ugyan-
ezt a célt szolgálják, 
hiszen ennek köszön-
hetően jobbra, vagy 
balra csupán indirekt 
módon tudnak kanya-
rodni a járművek.

– Ez a körforga-
lom különösen 
látványos, hiszen 

közepén egy szökőkút működik. 
Mennyire megszokott ez ma már?
– Egyáltalán nem az, eredetileg itt sem 
szerepelt a tervek között. Kifejezetten a 
város kérte, s ezt külön engedélyeztetni 
kellett. De természetesen rugalmasan alkal-
mazkodtunk a kéréshez, és megcsináltuk ezt 
az egyedi körforgalmat, amely valóban szép 
színfoltja lett így a városközpontnak.

– A Bécsi úton autózva először ta-
lán nem is tudatosul bennünk, hogy 
mitől más ez a főutca, mint amit 
eddig megszokhattunk. Eltűntek a 
vezetékek.
– Valóban. Az összes – másutt a levegő-
ben lógó – elektromos közmű a föld alá 
került. Valamennyi ház a föld alól kapja az 
áramot. Sőt a beruházás alatt kicseréltette 
a város a vízvezetéket is. Tehát minden ká-
bel, vezeték, csatorna lekerült a föld alá: a 
villany, a gáz, a tv... stb.

– Mennyi ideig tartott ez a felújítás?
– 2005. novemberében kezdtük meg a 
munkát és 2007. április 30. volt a hiva-
talos befejezési határidő. Természetesen a 
munkálatok inkább a melegebb hónapok-
ban haladtak látványosabban, de mi lénye-
gében már tavaly novemberben végeztünk a 
felújítással. Az átadással csupán azért kel-
lett várni, mert az útburkolati jelekhez – az 
útra ugyanis ún. tartós jeleket festettünk 
fel-, illetve a növények telepítéséhez meg 
kellett várnunk, hogy jobb idő legyen.

– Ha már a zöldeknél tartunk. Pótlás-
ra kerültek a kivágott fák?
– Természetesen. Sokkal több fa lett visz-
szatelepítve, mint amennyit műszaki okok 
vagy esetleg a fa állaga miatt kénytelenek 
voltunk kiszedni. Lényegesen megnőtt 
ennek eredményeként a zöldterület, de 
természetesen azt is át kellett gondolni, 
hogy milyen növények kerüljenek ide, hi-
szen a fák gyökerei egy ilyen helyen, ahol 
minden vezeték a föld alatt van, komolyan 
tudják veszélyeztetni azok állagát. Éppen 
ezért fontos, hogy a látvány ésszerűséggel 
párosuljon. De úgy vélem az eredmény ön-
magáért beszél majd.

Cseh Teréz

A dorogi Bécsi út a Strabag Zrt. munkája

A STRABAG „ÚTJAIN” JÁRVA
A napokban Dorogon átadott Bécsi út felújítását a Strabag Zrt 
végezte. Az útnak köszönhetően gyakorlatilag megújult a város 
központja, s ez a megújulás egyben új műszaki megoldásokat, 
különleges elemeket is takar. Erről beszélgettem Simon József 
főépítésvezetővel, a Strabag Zrt. Útépítés Ágazat Tatai Főépí-
tésvezetőségén.



– Kezdjük a legfrissebbel, a dorogi 
Bécsi úttal...
– Ez a szakasz valóban most került átadásra, 
a 10-es úttal való kapcsolatom azonban nem 
mai keletű. Annak idején, még 1993-ban, 
amikor eldőlt, hogy a 10-es főút Budapest-Tát 
nyomvonala meg fog épülni, az út első 300-
400 méternyi szakaszának megépítését – mint a 
Közúti Igazgatóság igazgatója – volt szerencsém 
irányítani. Ez volt a 10-es főút első eleme.
Reményeink szerint a 10-es út további 
fejlesztése, a Budapest-Kesztölc szakasz is 
megvalósulhat majd a II. Nemzeti Fejlesztési 
Terv ideje alatt EIB hitelből. A tervezési 
folyamat is, sajnos, rendkívüli módon elhúzódik 
a különféle érdekegyeztetésekből adódóan.
A Táti elkerülőtől kezdődően is 
megfogalmazódott egy újabb igény, az ún. 
Duna melletti gazdasági övezet – Nyerges-
Lábatlan-Süttő – települési átkelési szakaszainak 
tehermentesítésére. Ennek vizsgálatát éppen 
most végezzük a kistérség felkérésére.
Erre azóta igen nagy szükség van, amióta 1993-

ban Nyergesújfalu átkelési szakaszának komplex 
forgalomcsillapítása megvalósult. Ez volt az első 
ilyen jellegű megoldás az országban, amelyet 
személy szerint én tervezhettem. Ez az itt 
élőknek egy életminőség-javulást eredményezett 
egyik oldalról, ám a forgalomcsillapítással 
egyidőben megfogalmazódott egy terelőút iránti 
igény is, amelyre a tranzitforgalom átvezethető. 
Jelenleg nagy kérdés, hogy mihez kapcsoljuk 
majd vissza ezt az elkerülő utat, Neszmély 
környékén csatlakoztassuk be ismét a 10-es 
főútba, vagy egészen Tatáig elhozva, az M1-
essel alakítsunk ki összeköttetést.
A 10-es számú főút Kesztölc-Tát közötti 
szakaszának megvalósítása biztosította azt 
a lehetőséget, hogy Dorog város vezetése 
megfogalmazza  a 10-es számú főút átkelési 
szakasza visszaépítésének igényét, vagyis 
azt, hogy az életminőségjavítását segítő 
forgalomcsillapítás itt is megvalósulhasson. 
Az elmúlt években – többek között – ezt 
tervezte irodánk. Csomópontok, gyalogátkelők, 
parkolók, buszmegállók kerültek átépítésre. 
Elkészítettük az engedélyezési terveket, a 

közműkiváltások terveit, majd megcsináltuk 
a létesítmény tenderterveit, amely alapján 
a beruházók – UKIG és Dorog Város 
Önkormányzata – kiválasztották a kivitelezőt. 
A feladatot a Strabag Építő Zrt. kapta, így 
részükre készítettük el a kiviteli terveket. Tervezői 
művezetés keretében a konkrét kivitelezésben is 
közreműködtünk. A létesítmény fő attrakciója 
a városháza előtti tér körforgalma lett, amely 
egyben szökőkútként is funkcionál.

– Beszéljünk egy kicsit a tízéves 
cégről, a Partner Mérnöki Iroda 
tervező csapatáról!
– Tizenkét rendkívül jól felkészült kollégával, 
stabil gárdával van szerencsém dolgozni. A 
kollektívánk minden egyes tagjáról elmondható, 
hogy nagyon ügyes, hivatástudattal rendelkező 
tervező.
– Az elmúlt 10 évben körülbelül 7-800 
feladatot teljesítettünk így együtt, amelyekben 
voltak kisebb-nagyobb önkormányzati feladatok, 
országos kihatású közlekedés-hálózatfejlesztési 

A PARTNER MÉRNÖKI IRODA 
DUPLA 10-ESE

Jubileumról beszámolni mindig nagy öröm, különösen 
akkor, ha ez egyúttal egy szép munka ünnepi átadásához is 
köthető. A 10-es számú főút Dorogon átmenő szakaszának 
ünnepélyes átadásán Komjáthy László, a Partner Mérnöki 
Iroda igazgatója méltán szerepelt a meghívottak között, hiszen 
a beruházás tervezőjeként nem kis szerepet vállalt cégük 
az elvégzett feladatokból. Mint kiderült, ez alkalomból akár 
őket is ünnepelhettük volna, hiszen társaságuk immár tíz éve 
tevékenykedik a piacon.

Éppen 10 esztendős a napokban átadott új 10-es főút dorogi szakászának tervezője



programok és tervek egyaránt. Az ország összes 
megyéjében, szinte valamennyi szegletében 
dolgoztunk már.

– Voltak vagy vannak kedvenc 
projektjeik?
– Az egyik szívünk csücske a ma már M11-
esként az OTrT-be beépült ún. hiányzó kapocs. 
Ez a Helsinki európai közlekedési rendszerből 
hiányzó láncszemet jelenti, vagyis az Európai 
Unió közlekedési folyosórendszerének hiányzó 
szakaszát. Társaságunk az útszakasz legelső 
vizsgálatát és döntéselőkészítő munkálatait 
végezte, amely az esztergomi új Duna-híd és 
az M1-es autópálya kapcsolatának vizsgálatára 
vonatkozott.
– A szívünk másik csücske pedig az új 
komáromi híddal induló – (Érsekújvár-
Komárom-Tata-Tatabánya-Oroszlány-Mór-
(Székesfehérvár-Dunaújváros) – interregionális 
közlekedési tengely előkészítése, amelyre 
egy döntéselőkészítő tanulmányt készítettünk 
néhány éve. A tervezési munkák folyamatosan 
haladnak, a Duna-híd engedélyezési terve még 
az idén elkészül. Ennek az útszakasznak a 
megvalósítása komoly térségi lobbyt  igényel, 
de úgy tűnik, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési 
Terv Közlekedési Operatív Programja keretében 
kínálkozik a lobby által elérhető forrás a folyosó 
egyes elemeinek kivitelezésére.

– Milyen – a megyét érintő 
– fejlesztési tervek kötődnek az önök 
nevéhez?
– Sok feladatunk kötődik Tatabánya és 
környéke közlekedéshálózatának fejlesztéséhez, 
amelyek további perspektivikus lehetőségeket 
kínálnak megyénknek, és reméljük irodánknak 
is. Véleményem szerint a város ipari parkjának 
M1-kapcsolatát, illetve a déli tehermentesítő 
utat kellene legelőször megvalósítani, majd 
ezt követően a 88-as főút Tatabánya térségi 
szakaszát kellene szorgalmazni (Szombathely-
P á p a - K i s b é r -Ta t a b á n y a - E s z t e r g o m 
nyomvonalon) a székesfehérvári emelt 
szolgáltatási szintű kapcsolattal..

Irodánk jelenleg Esztergom városában 
a városközpont rehabilitációján, az ún. 
„Esztergomi séta II.” projekt  tervezésén 
tevékenykedik, ami a Széchenyi tér-Lőrinc 
utca-Kis-Duna sétány-Mindszenty tér (Prímási 
Palota) revitalizációját jelenti.
De Esztergomban más jellegű munkáink is 
folynak, az északi városrész lakóterület-
fejlesztésének előkészítésében is részt veszünk. 
Ez a „visegrádi vám”-tól a Szamár-hegy 
és a Búbánat-völgy térsége. Ugyancsak itt 
folyó munkánk – jelenleg engedélyezés alatt 
– az EUROVELO6® dunamenti kerékpárút 
tervezése. 
– Reményeink szerint Komáromban folytathatjuk 
majd a kerékpárút-hálózat tervezését. Cégünk 
készítette  egyébként a kerékpárút teljes megyei 
szakasza tanulmányterveit, csupán szándék és 
pénz kérdése azok továbbtervezése.
– Oroszlányban az óváros rehabilitációjára 
készítünk terveket egy a Regionális 
Operatív Program keretében benyújtandó 
pályázathoz. Reméljük – mivel a pályázatot 
magát is mi fogjuk összeállítani – egy 
sikeres projektmenedzselést sikerül itt majd 
végrehajtanunk. Irodánk ugyanis a közlekedés-
fejlesztésen túlmenően területfejlesztési 
projektekkel is széles körűen foglalkozik. Így 
például Oroszlány területén a volt XX-as Akna 
és térsége (Majki műemlékegyüttes) turisztikai 
fejlesztését is van szerencsénk menedzselni.

– Említene néhány munkát a 
Közép-dunántúli Régió másik két 
megyéjéből is?
– Cégünk a Közép-dunántúli Régió Regionális 
Operatív Programjának az előkészítésében 
is közreműködött. Ezen túlmenően az elmúlt 
évben a régió közlekedéshálózat-fejlesztési 
tervét készítettük. A Komárom-Esztergom 
megyeiekhez hasonlóan a régió más területein 
is végzünk mérnökirodai munkákat és 
természetesen nyitottak vagyunk további 
feladatok vállalására is a területfejlesztési 
projektmenedzseléstől kezdve a konkrét 
műszaki tervezésig.

Különböző kereskedelmi, multinacionális 
cégeknek is dolgozunk, áruházak építésénél 
a mélyépítési terveket is szívesen vállaljuk. 
Dolgoztunk már az Inter-Sparnak, Tesco-nak, 
Family Centernek, de sok más típusú munkát 
is végzünk. Tatán például a Piac téren a 
fejlesztést megelőző forgalmi vizsgálatokat mi 
végezzük, a Bódis-hegyen pedig 19 hektáron 
lakóterület-fejlesztést tervezünk. A megújuló 
energiák hasznosításának terén, a bioenergia 
és szélenergia felhasználásához kötődően is 
vannak munkáink. A tervezéstől az átadásig 
mi bonyolítottuk le az Ászári Általános Iskola 
építését, a tatabányai plaza-építéseknél, a 
várgesztesi faluház megvalósításánál, a basaharci 
idősek otthonánál pedig műszaki ellenőrként 
vettünk, veszünk részt a munkákban.

– A régión kívüli területekről is 
említsük meg néhány munkájukat!
– Az M1-es, M3-as felújításának egyes 
szakaszait mi terveztük az elmúlt években. 
A 31-es számú főút komplett Pest megyei 
szakaszának felújítási tervein is cégünk 
dolgozott. Somogy megyében a 61-es főút 
teljes felújításának tervei – 32 km-en – a mi 
nevünkhöz kötődik, s jelenleg irodánkban folyik 
a 81-es főút Győr-Moson-Sopron megyei 
szakasz felújításának tervezése.

– Ön alapítója volt a megyei mérnöki 
kamarának, jelenleg milyen szerepet 
tölt be a szervezetnél?
– A Komárom-Esztergom megyei Mérnöki 
Kamara tagjai – munkám elismeréseként 
– tiszteletbeli elnökké választottak, miután 
két cikluson át voltam a kamara elnöke, s a 
törvényi előírások a folytatást a továbbiakban 
már nem tették lehetővé. Emellé azóta 
a megtisztelő Mikovinyi Sámuel díjat 
is átvehettem. Természetesen a szakma 
képviselete tiszteletbeli elnökként épp 
úgy kötelez, mint aktív elnöki éveimben.

Cseh Teréz



Potenciális vásárlóinak táborát nö-
velheti közel egymillió kártyatulaj-
donossal! Tegye vonzóvá számukra 
vállalkozását, és adjon – egy Ön 
által meghatározott mértékű – csá-
bító kedvezményt!
A mai szoros piaci versenyben egy-
re inkább előtérbe kerül a vásárló-, 
illetve ügyfélmegtartás. Ennek egyik 

jól bevált eszköze a törzsvásárlói 
vagy ügyfélkártya, amelyet most 
Önnek a kereskedelmi és iparkama-
rák tagjainál lévő kamarai tagkártya, 
valamint az Euro Discount Club 
(EDC) kombinált törzsvásárlói 
rendszere biztosít.

A TÁMOGATÓ INFORMATIKAI 
RENDSZER MÁR 

MŰKÖDIK, ÖNNEK CSAK 
JELENTKEZNI KELL ÉS HASZ-

NOSÍTANI AZ ELŐNYEIT.

A jelentkezési lap kitöltésével, 
amelyet igényelhet a területi kama-
rák ügyfélszolgálatán, vagy letölt-
het a http://profitalhatsz.mkik.hu  
internetes oldalról (Kamarai 
Kedvezmény Rendszer menüpont 
– Nyomtatványok) és a jelentkezés 
díjának megfizetésével bekerül a 
törzsvásárlói rendszerbe, mint ked-
vezményt nyújtó vállalkozás.

A Kamarai Kedvezmény Rendszer-
be történő Elfogadóhelyként való 
jelentkezés díja:

CSATLAKOZZON A KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK 
TÁBORÁHOZ, NÖVELJE VÁSÁRLÓI SZÁMÁT

Kamarai tag részére Nem kamarai tag részére

Adminisztrációs költség 2 000 Ft + ÁFA 2 000 Ft + ÁFA

Jelentkezési díj - 22 000 Ft + ÁFA
Összesen: 2 000 Ft + ÁFA 24 000 Ft + ÁFA

A fenti díj megfizetésével - amennyiben igényli – csatlakozhat az EDC törzsvásárlói rendszeréhez is!
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Határidő: 2007-06-30

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatot hirdet “A 
kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, munkavállalói 
létszámuk növelése” c. támogatási program megvalósítására. A 
forrás kódja: VF/2007. 

A kiírás letölthető a http://www.ofa.hu weboldalról

A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI 
a) A működő kisvállalkozások: 
gazdasági versenyképességének javítása, termelési kapacitásaik 
modernizációja, a környezetvédelmi jogszabályok teljesítése érde-

kében a műszaki és technológiai fejlesztése, 
a menedzsment képességeinek és az alkalmazottak tudásszintjének 
fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásának növelése. 

b) A munkanélküliek alkalmazásával a települések (ezen belül 
kiemelten a kistelepülések) foglalkoztatottsági szintjének (ezen 
belül kiemelten a romák) növelése, és gazdasági felzárkóztatásának 
elősegítése. 

  
A forrás érvényességének kezdete: 2007. 04. 10. kedd 

A forrás érvényességének vége: 2007. 06. 30. szombat 

Pályázat

A KISVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE, 
MUNKAVÁLLALÓI LÉTSZÁMUK NÖVELÉSE

http://profitalhatsz.mkik.hu


Az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv kere-
tében valósította meg a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara, a vállalkozások információ ellátott-
ságát, versenyképességük növekedését szolgáló 
HONLAPFEJLESZTÉSÉT.
A honlap elérhetősége: http://profitalhatsz.mkik.hu
A www.kemkik.hu oldalról  is elérhető a Vállakozói Adattár                              
gombon keresztül.

MILYEN TÉMAKÖRÖKBEN KERESHETNEK AZ ÉRDEKLŐDŐK?
Magyarország számokban: pdf-ben letölthető, országunkat bemuta-
tó általános és gazdasági információk négy nyelven.
Vállalkozók az EU-ban szakmai kézikönyvek: pdf-ben letölthető, 
főleg kisvállalkozásoknak készített, szakma specifikus információkat 
tartalmazó kiadványok.
TEÁOR választáshoz tanácsadó: az adatbázis nagy segítséget nyújt 
a vállalkozások alapításánál, TEÁOR és szakmakód, továbbá a tevé-
kenység megnevezése alapján lehet keresni és információt nyerni arról, 
hogy milyen engedélyek, milyen jogszabályok alapján szükségesek az 
adott tevékenység folytatásához, amely kiegészül az EU előírások 
függelékével is.
Kiállítások, vásárok, rendezvények Magyarországon: az adatbázis 
magyarországi rendezvényeket ismertet a nemzetközi jelentőségű 
szakkiállításoktól a regionális kulturális programokig. Az adatbázisban 

többféle módon (pl. a rendezvény helyszíne, időpontja, a rendez-
vény kategóriája szerint) lehet információt keresni, két nyelven.
EU országok jogszabály tervezetei (Notifikáció): A cél: még a 
tervezet stádiumában kiszűrni a tagországok esetlegesen technikai 
akadálynak minősülő nemzeti rendeleteit, ennek érdekében folyama-
tosan közzé tesszük az aktuális jogszabálytervezeteket magyar és angol 
nyelven, kereshető adatbázisban.
Veszélyes, betiltott termékek: A Központi Piacfelügyeleti Informáci-
ós Rendszer riasztásához kapcsolódva, a Fogyasztóvédelmi Főfelügy-
előséggel, mint partnerszervezettel együttműködve közzé tesszük a 
veszélyes és betiltott áruk ágazat szerint kategorizált listáját, kereshető 
adatbázisban.
Kamarai Kedvezmény Rendszer (KKR): A kétnyelvű rendszer 
lehetővé teszi, hogy bármely vállalkozás közzé tegye és ajánlja ked-
vezményes szolgáltatását, termékét, ezzel is növelve potenciális üzleti 
forgalmát.
Kamarai Minősítő rendszer (KMR): A különféle minősítő rendsze-
rekben megfelelt vállalkozások megkapják a megfelelőségüket tanúsító 
„kamarai védjegyet”, amely igazolja, hogy a kamara megbízható, illet-
ve minősített vállalkozásnak tekinti a céget, amely előnyt jelenthet pl. 
üzleti kapcsolatok kiépítésénél, illetve az üzleti tárgyalások során. A 
kétnyelvű adatbázisból több szempont szerint (cégnév, tevékenység, 
település) kikereshetőek azok a cégek, akik már rendelkeznek ilyen 
minősítéssel.

VÁLLALKOZÓI ADATTÁR
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A Magyar - Francia Kereskedelmi és Ipar-
kamara export piacbővítési lehetőséget 
kínál a magyarországi vállalkozóknak. A 
Futurallia Nemzetközi Fórum 2007-ben 
12. alkalommal kerül megrendezésre Fran-
ciaországban. Ez a kiemelkedő, világszintű 
üzleti esemény kitörési pontot jelenthet a 
magyar kis-, és középvállalkozóknak. A Fó-
rum lehetőséget teremt a vállalatok döntés-
hozói számára határokon átívelő stratégiai, 
kereskedelmi és technológiai kapcsolatok 
kiépítésére, új irányvonalak megismerésére.

 A két és fél nap alatt, 12 egyenként 
félórás személyre szabott üzleti tárgyalásra 

kerül sor. Minden résztvevő maga választja 
ki a közel 1000 vállalatvezető közül, 
hogy kikkel kíván tárgyalni. Igény esetén 
a szervezők a tárgyalófeleknek felkészült 
tolmácsokat biztosítanak a nyelvi akadályok 
leküzdése érdekében. A jelentkezők egy 
kód segítségével regisztrálhatják magukat a 
Futurallia honlapján (a kódot a részvételi díj 
befizetése után kapják), és böngészhetnek 
a már feliratkozott vállalatok listáján. A 
végleges jelentkezési határidő 2007. má-
jus 1. Külföldi kiállításon történő részvétel 
címen pedig pályázatot fogunk benyújtani 
az ITDH-hoz. Kamaránk egy kollektív 
standon fogja a résztvevő vállalatokat be-

mutatni, prospektusaikat, dokumentációikat 
az érdeklődőknek kiosztani. Az utófinanszí-
rozás folyamán kapott támogatást pedig a 
résztvevőknek fogjuk visszatéríteni.
Várjuk jelentkezésüket, valamint bármilyen 
bővebb információval szívesen állunk rend-
elkezésükre:
 

Magyar-Francia Kereskedelmi és 
Iparkamara – Nagy Andrea

Tel.: 1/317-8268, 
318-8513, 267-0574

E-mail: andrea.nagy@ccifh.hu 
Jelentkezési határidő: 
2007. május 1., kedd

Üzlet-, kereskedelemfejlesztés magyar vállalatoknak - Futurullia 2007. 

HELYSZÍN: POITIERS – FUTUROSCOPE FRANCIAORSZÁG

http://profitalhatsz.mkik.hu/index.php?p=adattar_leporello
http://profitalhatsz.mkik.hu/index.php?p=adattar_vallalkozok
http://profitalhatsz.mkik.hu/index.php?p=adattar_hatosagi
http://profitalhatsz.mkik.hu/index.php?p=adattar_vasarnaptar
http://profitalhatsz.mkik.hu/index.php?p=adattar_notifikacio
http://profitalhatsz.mkik.hu/index.php?p=adattar_veszelyes
http://mkik.intelligensregio.hu/cgi-bin/index_kkr?nyelv=hu&lap=06
http://mkik.intelligensregio.hu/hu_kmr.htm
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A Komárom-Esztergom Me-
gyei Közgyűlés 2004-ben négy 
kategóriában alapította meg 
a Komárom-Esztergom Megye 
Gazdaságáért kitüntető címet 
a megye gazdasági fejlődését 
kiemelkedően elősegítő szer-
vezetek tevékenységének el-
ismeréseként.

2006. januárjában az együttműködő 
partnerek javaslata alapján a megyegyűlés 
határozott a kitüntető címek kis-és köz-
épvállalkozásokkal történő kiegészítéséről, 
így tavaly óta öt kategóriában adományoz-
ható az elismerés. A kitüntetést azok az e-
gyéni vállalkozók, vagy gazdasági társa-
ságok nyerhetik el, akik, vagy amelyek a 
megye fejlődése, hírneve és a megyében 
élők érdekében kiemelkedőt, maradandót 
alkottak. A címre az önkormányzattal 
együttműködő szervezetek (Komá-
rom-Esztergom Megyei Agrárkamara, 
Komárom-Esztergom Megyei Gazdasági 
Érdekképviseletek Szövetsége, Komá-
rom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, Komárom-Esztergom Megyei 
Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége, 
Komárom-Esztergom Megyei Ipartestületek 
Szövetsége, Vállalkozók és Munkavállalók 
Országos Szövetsége Komárom-Esztergom 
Megyei Szervezete), valamint gazdasági 
társaságok jelölhettek, illetve elnyerésére 

pályázni is lehetett. A jelöltek közül a 
megyei önkormányzattal együttműködő 
szervezetek képviselőiből alakult bíráló 
bizottság választotta ki a kitüntetetteket. 
Az oklevél és emlékplakett ünnepélyes 
átadására a megyeháza tanácstermében 
került sor 2007. március 30-án. A 
díjakat Varga Mihály, az Országgyűlés 
költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki 
bizottságának elnöke, valamint Simon 
Géza a megyegyűlés alelnöke adta át a 
vállalkozások képviselői számára. 

A DÍJAZOTTAK:
Komárom-Esztergom megye vállalkozója 
a 2006-os évben Ábrahám Lajos, 
Bajnán élő és 1968 óta egyéni vál-
lalkozóként dolgozó lakatos-díszkovács. 
Az utolsó három évének árbevétele és 
nyeresége arra utal, hogy stabilan és 
kiegyensúlyozottan működik. Beruházásra 
jelentős forrásokat fordít, amelyek mind a 
környezetvédelmi szempontok figyelembe-
vételével valósulnak meg.
A korral haladva folyamatosan fejleszti 
tevékenységét, szolgáltatásait, amelyek 
így állandó magas színvonalat képviselnek. 
Országos és megyei vásárokon önálló sza-
badtéri kiállítóként növeli a szakma becsü-
letét, öregbíti megyénk hírnevét. Széles 
látókörű Aranykoszorús Mester, aki a 
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara és a Dorogi Ipartestület tag-

jaként sokat tesz mestertársai érdekében is. 
A díjjal életútja kerül megkoronázásra. 

A bírálóbizottság döntése alapján Komá-
rom-Esztergom megye agrárvállalkozása a 
2006. évi tevékenysége alapján az IKR 
Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt. 
A bábolnai központú részvénytársaság 
a magyar agrárgazdaság meghatározó 
szereplője.  Az 1973-ban alapított vál-
lalat mezőgazdasági gépkereskedelemmel, 
integrátori tevékenységgel, továbbá mű-
szaki és agronómiai szolgáltatásokkal egy-
aránt foglalkozik. Megalakulása óta úttörő 
szerepet tölt be a mezőgazdasági termelés 
modernizálódásában, a hatékony szö-
vetkezeti gazdálkodás megvalósításában. 
Működése kihat a hazai ipar, gépipar, 
vegyipar és élelmiszeripar fejlődésére is. 
A mezőgazdasági szövetkezetek meg-
szűnésével tevékenysége elmozdult a kor 
kihívásainak megfelelően abba az irányba, 
hogy a forrásszegény mezőgazdasági vál-
lalkozásokat áruhitelezéssel, terményeik 
felvásárlásával életben tartsa, fejlődésüket 
segítse és tevékenységüket korszerűsítse. 
Számos országos elismerés birtokosai. 
Termékeik rendszeresen megtalálhatók az 
országos kiállítások nagydíjasai között, 
amely ékesen bizonyítja az IKR Zrt gazdál-
kodásának magas szakmai színvonalát. 

A 2006. év innovációs vállalkozása ki-
tüntető címet az IPH. Kft érdemelte ki. A 
vállalat nevéhez fűződik a tatabányai 450 
hektár nagyságú ipari park kialakítása, 
amellyel másfél milliárd forint értékű infra-
struktúrát építettek ki hozzájárulva 6000 
új munkahely megteremtéséhez. Az IPH 
Kft. a város vezetésével együttműködve 
nagy szerepet vállalt abban is, hogy jelen-
tős gazdasági erőt képviselő vállalatok itt 
telepedjenek meg. Munkájukra az alapos-
ság, a pontosság és a rugalmasság ötvözése 
a jellemző. Joggal értékelhetjük úgy, hogy 
innovációs tevékenységük befektetőbarát, 
környezetbarát és megyebarát is egyben. 
Tevékenységük hozzájárult ahhoz is, hogy 

ÁTADTÁK A MEGYE 
GAZDASÁGÁÉRT DÍJAKAT



Jakab István, a Magyar Gaz-
dakörök és Gazdaszervezetek 
Szövetsége (MAGOSZ) elnöke 
és dr. Völner Pál, KEM-i köz-
gyűlési elnök nyitotta meg 
a megyei Gazda Tanácsadó 
Irodát (GTI), amelyet a Me-
gyeháza épületének harmadik 
emeletén alakítottak ki.

A megye gazdálkodóit segítő iroda komoly 
szerepet vállalt fel, hiszen az uniós pályáza-
tok elkészítése mellett a jogvitás esetekben, 
illetve más, fontos szakmai kérdésekben is 
segíti a kis és közepes gazdaságokat. Komá-
rom-Esztergom megyében több mint ötszáz 
gazda fordulhat az irodához tanácsért. „Az 
iroda megnyitása példaértékű, hiszen Ko-
márom-Esztergom megye az első, amelynek 
önkormányzata helyet biztosít a gazdálko-
dók számára. A gazdáknak szükségük van 

a hasonló kezdeményezésekre” – mondta 
köszöntőjében Jakab István. 
Dr. Völner Pál elmondta, hogy az épü-
letben már működő regionális fejlesztési 
tanácsadó iroda tevékenysége nem terjed 
ki az agrárágazatra, így a most megnyitott 
agrártanácsadó irodával sikerült a hiányt 
pótolni.
A megye és a MAGOSZ hatalmas erőfe-
szítéseket tett, hogy létrejöjjön a gazdálko-
dókat segítő tanácsadó iroda – hangzott el 
a megyeháza harmadik emeletén megnyitott 
irodában. Balogh Zoltán, a MAGOSZ 
megyei elnöke kiemelte: „Örök probléma 
volt a gazdák körében a tájékoztatás és 
az információk hiánya, ezért rendkívül nagy 
előrelépést jelent ez az iroda. A működési 
struktúra egyelőre kialakítás alatt van, és 
hamarosan megnevezhetjük az irodát vezető 
személyt. Igyekszünk olyan embert kivá-
lasztani, aki maga is gazdaként tudja átadni 

tapasztalatait az irodához forduló főleg kis 
és közepes gazdák számára.”
Az elkövetkező években jelentős össze-
get „hívhat le” az ország az Európai Unió 
fejlesztési keretéből. A megyei gazdák a 
jövőben pályázatok útján juthatnak támoga-
tásokhoz. A pályázatok megírásában, illetve 
a piacra jutás kérdésében jelentős segítséget 
nyújthat a MAGOSZ országos központ-
jával közvetlen kapcsolatban álló GTI. Az 
iroda a közeli jövőben kezdi meg munkáját.
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a telephely-fejlesztési és a beruházási költ-
ségek versenyképesek a tatabányai ipari 
parkban. Azzal, hogy elősegítették nagy 
multinacionális vállalatok betelepülését 
számos magyar cég válhatott ezek beszál-
lítójává. A Komárom-Esztergom Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarával együttesen 
elnyert forrásból segíteti továbbra is az 
ipari parkban működő és a hozzájuk kap-
csolódó cégek tevékenységét. 

Komárom-Esztergom megye beruházója 
2006-ban az AVE Hulladékgazdálko-
dási és Környezetvédelmi Zrt. lett. A 
tatabányai központú vállalat működése az 
egész megye lakosságát érinti. Miközben a 
hulladékgazdálkodásban és a környezetvé-
delemben kifejtett tevékenységük példaér-
tékű, komoly erőket mozgatnak meg azért 
is, hogy mind a vállalkozások, mind pedig 
a lakosság környezettudatos gazdálkodást, 
illetve magatartást folytasson. A társaság 
33 település közszolgáltatója, valamint 
Tatabánya területén a téli fagyok síkosság-
mentesítési és a nyári útüzemeltetési felada-
tokat is ellátja. Emellett több mint 2200 

vállalkozás szerződéses partnere. Gazdálko-
dásuk kiegyensúlyozott, eredményes. 

Az É. R. T. Építőipari Fővállalkozó és 
Szerelőipari Kft. érdemelte ki Komárom- 
Esztergom megye kis- és középvállalkozá-
sa 2006-ban címet. A vállalat tatabányai 
központjából szervezi építőipari és gene-
rálkivitelezői tevékenységét. A korábbi 
Szénbányák Építészeti Üzemből, majd 
Részvénytársaságból 1994-ben létrejött 
Kft. mára stabilan 40 főt foglalkoztató 
cég, melynek árbevétele és nyeresége évről 
évre dinamikusan nő. Szolgáltatásaikkal 
mind a magas- és mélyépítés, a szerelőipar, 
továbbá az épületfenntartás- és korszerű-
sítés területén jelen vannak. A cég magas 
szintű felkészültsége alkalmassá tette őket 
uniós forrásból megvalósuló projektek 
kivitelezésére is. Így nevükhöz fűződik a 
HUNGARO CHIPS üzem, a Palatin 
Húsüzem, továbbá a tatabányai Területi 
Integrált Szakképző Központ kialakítása is. 

A kitüntető cím adományozásáról szóló 
önkormányzati rendelet csupán 5 kate-

góriáról rendelkezik, azonban a megyei 
önkormányzat – a döntőbizottság javaslata 
alapján - különdíjban részesítette kiemel-
kedő gazdasági tevékenysége elismerése-
ként a Galla-Teher Kft-t. 
A Kft. tehergépjárművek, földmunka-
gépek, mezőgazdasági és rakodógépek 
javítása és szervizelése mellett felújítá-
sokat és diagnosztikai vizsgálatokat is 
végez. Nyereséges gazdálkodásának 
köszönhetően jelentős fejlesztéseket 
hajtott végre az elmúlt években, hoz-
zájárulva ezzel az igényes és korszerű 
szolgáltatás-nyújtáshoz. Üzleti kapcso-
lataik kiegyensúlyozottan működnek, 
eredményes és sikeres tevékenységük 
elismeréseként 2004-ben a Magyar 
Iparszövetség Elismerő Oklevele ki-
tüntetésben részesültek. A Galla-Teher 
Kft. tagja a Komárom-Esztergom Meg-
yei Kereskedelmi és Iparkamarának, a 
Komárom-Esztergom Megyei Iparszö-
vetségnek, a „KISZÖV”-nek, valamint 
a VOSZ megyei szervezetének is. A 
cég megalakulása óta nagy részt vállal a 
megyei szakmunkásképzésben.

MEGNYITOTTÁK A GAZDA 
TANÁCSADÓ IRODÁT
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A Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete és a 
Brindisi Szent Lőrinc Borrend meghirdeti ha-
gyományos Szent György-napi főzőversenyét, 
melyhez csatlakozott a Magyarországi Bor-
rendek Országos Szövetsége is. Jöjjön el Ön 
is családjával, barátaival e vidám, hangulatos 
tavaszi kiruccanásra, az ország bármely tájá-
ról. Itt a nagy alkalom, hogy bemutassák az 
önökben rejlő tehetséget, leleményességet 
és gasztronómiai jártasságot. Természetesen 
amatőröket várunk! 

Feladat: 
Borral készült ételek főzése szabadtűzön, minimálisan 10 adag, 
de az ajánlott mennyiség inkább 20-30 adag! (Történhet ez 
bográcsban, grillrácson, lábasban, fazékban, cserépedényben, 
állványon, téglán. Figyelem! Gázzal való főzés kizárva!) 

– Az ételkészítéshez szükséges alapanyagokról, főzőedényekről, 
kellékekről minden csapat maga köteles gondoskodni.
 
– Az elkészült ételekhez a megfelelő borokat önöknek kell jól 
kiválasztaniuk és kínálniuk.
 
– Fontos az ételek látványos tálalása. (Fotózzuk, majd szakács-
könyvet szerkesztünk!)

– A tűzifát a rendezők biztosítják!
 
– Kóstolni vágyó vendégeink támogatójeggyel vehetnek részt 
a programban (1500 Ft/fő), melyért az alábbi szolgáltatást 
nyújtjuk: 1 db gravírozott móri pohár borral töltve; műanyag 
tányér és evőeszköz; 3-féle étel kóstolásának lehetősége bor 
kíséretében. 

Helyszín:
Mór, Szent István téri park, a Polgármesteri Hivatallal szemben 

Program: 
– 9 órától regisztráció, előkészületek 
– 10-13 óráig főzés 
– 13 órakor ételminta leadása zsűrizésre 
– Az ételek ezen időpont után kóstoltathatók!!! 
– 13-16 óráig ételek/terítés zsűrizése (1 adag bemutató minta 
terítékkel - a helyszínen marad!) 
– 16 órakor eredményhirdetés 
– kerti-parti napnyugtáig (ének, zene, tánc) 

A zsűri elnöke: 
Benke László olimpiai és világbajnok mesterszakács

Díszvendégünk: 
Vereczkei Ákos kajak-kenu olimpiai és világbajnok 

Levélcím: 
Borbarát Hölgyek Egyesülete (8060 Mór, Pince u. 22.) 
Bozóky Mónika elnök 
E-mail: bozoky.pinceszet@chello.hu tel: (22)407797; 30/
9695789 fax: (22)562069 

Levélcím: 
Brindisi Szent Lőrinc Borrend (8060 Mór, Zrínyi u. 36.) 
Tálos Tamás nagymester 
E-mail: tamas.talos@freemail.hu
Tel./fax: 22/400806 20/2468088 

A főzőverseny valamennyi résztvevője EMLÉKLAPOT kap, s 
értékes nyereményekből részesülhet a Borbarát Hölgyek, a Bor-
rend és a rendezvényünket támogató vállalkozások, intézmények 
jóvoltából. 

JÓKEDVÜKET feltétlenül hozzák magukkal, amelynek meg-
őrzéséről zenészek, táncosok, énekesek, népművészek közremű-
ködésével gondoskodunk! (Tekintsék meg a Szent György heti 
vigasságok részletes programját a www.mor.hu honlapon.)

„Ezerjó Fakanálforgató” borral készülő ételek országos főzőversenye

MÓR, 2007. ÁPRILIS 29. (VASÁRNAP)
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Az Alba Ipari Zónában több mint 
400 millió forintos zöldmezős be-
ruházással 4500 négyzetméteres 
gyártó illetve összeszerelő csarnokot, 
valamint egy hozzá kapcsolódó logisz-
tikai központot építenek. Major Péter 
elmondta: az augusztusra befejeződő 
programmal párhuzamosan növelik a 
foglalkoztatottak számát is.
Az 1997-ben létrehozott MetaloBox 
– amely ma évente már mintegy 20 
ezer különböző típusú öltözőszekrényt 
értékesít – az elmúlt időszak piaci 

sikereit elsősorban 
a kelet-közép-eu-
rópai terjeszkedés-
nek köszönheti. 
A közelmúltban 
– Szlovákia és 
Csehország után 
– megjelentek a 
román piacon is. 
Az ügyvezető 
igazgató hozzá-
tette: a környező 
államokban egye-

lőre csak kereskedelmi képviselettel 
vannak jelen, de nem kizárt, hogy 
a közeljövőben összeszerelő üzemet 
is létesítenek a határon túl. Ebből a 
szempontból Romániában vannak a 
legvonzóbb körülmények.
Mindezeken kívül a lengyel, a szerb és 
a horvát piacra is mielőbb szeretnének 

belépni. A hazai, 
olasz és lengyel 
beszállítókkal dol-
gozó MetaloBox 
idehaza és kül-
földön elsősorban 
áruházláncoknak, 
s po r t l é t e s í tm é -
nyeknek, ipari 
üzemeknek, va-
lamint logisztikai 
k ö z p o n t o k n a k 
szállít öltözőszek-
rényeket. 

A város gazdaságában újabb trend 
figyelhető meg, miszerint a nagy 
nemzetközi cégek már nem csak a 
termelésüket, hanem a szolgáltatá-
saikat is hozzák Fehérvárra –mondta 
Rétfalvi György az ITDH vezérigaz-
gatója. A cég kutatásait nemzetközi 
norma alapján végezte, és 12 magyar 
vidéki várost vizsgált. Öt olyan vá-
rost nevez meg a tanulmány – köztük 
Székesfehérvárt is – amik felkerültek 
a befektetés-ösztönzéssel foglalkozó 
társaság térképére, ezáltal pedig 

nemzetközi szinten 
is számolnak a vá-
ros gazdaságával  
Rétfalvi György 
az ITDH vezér-
igazgatója.
A sajtótájékoz-
tatón elhangzott, 
hogy két éven 
belül 1000 és 
2000 között 
várható azon szé-
kesfehérvári mun-

kavállalók száma, akik újonnan be-
települő multinacionális cégek szol-
gáltató szektorában fognak dolgozni. 
Az ITDH-val egyébként már a 90-es 
évek eleje óta igen jó kapcsolata van 
a városnak.
Warvasovszky Tihamér polgármes-
ter a kutatási eredmény kapcsán 

megköszönte az 
ITDH segítségét. 
Kiemelte, hogy 
az IBM, az Al-
coa és a Visteon 
szolgáltató ágaza-
ta is a városban 
van már. A város 
p o l g á r m e s t e r e 
h a n g s ú l y o z t a , 
hogy partnernek 
tekintenek minden 
vállalkozást Szé-
kesfehérváron.

ITDH-KUTATÁS SZÉKESFEHÉRVÁRON 

METALOBOX –- 
400 MILLIÓS BERUHÁZÁS

Az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Köz-
hasznú Társaság és a város polgármestere tartott sajtótájékoz-
tatót arról, hogy Székesfehérvár is a között az 5 magyar város 
között van, ahol a legfejlettebb az infrastruktúra a szolgáltató 
központok terén. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az el-
következendő két évben 1000 és 2000 között várható azon 
munkavállalók száma a városban, akik újonnan betelepülő 
szolgáltató központokban fognak dolgozni.

Zöldmezős beruházással új összeszerelő üzemet és logisztikai 
központot épít a székesfehérvári Alba Ipari Zónában a Metalo-
Box Kft. Az idehaza piacvezető öltözőszekrény-gyártó és -for-
galmazó a közelmúltban Romániában leányvállalatot létesített. 
A folyamatosan növekvő hazai és külpiaci kereslet miatt tovább 
bővíti kapacitását a hazai öltözőszekrény-piacon több mint 80 
százalékos részesedéssel rendelkező székesfehérvári Metalo-
Box Kft. – közölte Major Péter ügyvezető igazgató.
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A VÍZ MINŐSÉGE KITŰNŐ

Több megjelent cikkel ellentét-
ben szakértők szerint nincs baj 
a Balatonnal. A tó élővilága, a 
víz minősége is az évszaknak 
megfelelően alakul. A Balaton 
mikroszkópikus élővilága is 
jelzi a tavaszt. 

Jó hír az, hogy nincs semmi rendkívüli je-
lenség a tó életében, minden az ilyenkor 
megismert és megszokott rend szerint ala-
kul. A vízállás magas, kissé meghaladja a 
felső szabályozási szintet (jelenleg 120 cm 
körüli), ami azt jelenti, hogy van elég víz-
tartalék a nyári kánikulai időszakra.
A víz minősége kitűnő, benne az algák 
tömege messze alatta van a kifogásolható 
mennyiségnek, az algák szaporodásához 
szükséges foszfor- és nitrogénvegyületek 
mennyisége is alacsony. 
Változik viszont a mikroszkópikus élőlény-

együttesek összetétele. A téli időszak 
mikroszkópikus algái eltünnek, átadják a 
helyüket a tavaszi időszak jellegzetes ko-
vamoszat együtteseinek. A változás néhol 
szabad szemmel is látható. A mikroszkó-
pikus méretű parazita gombák által elpusz-
tított, vagy pusztulófélben lévő algasejtek 
a víz felszínére emelkednek és szélcsendes 
öblökben, nádas zugokban összegyűlnek. 
A rajtuk elszaporodó baktériumokkal 
együtt habos, piszkosfehér, néhol zöldes 
bevonatot képeznek a víz felszínén. A je-
lenség rövid életű, múlékony, a legkisebb 
hullámzás is megszünteti. Nem vízszeny-
nyezésről van tehát szó, hanem egyfajta 
vízvirágzásnak is nevezett jelenségről, ami 
minden természetes vízben előfordul. A 
parti köveken megfigyelhető aranysárga, 
kovamoszatok alkotta nyálkás élőbevonat 
kialakulása is a tavasz jele. 

A balatoni árvaszúnyogok tömeges rajzása 
körülbelül egy hónappal előbb kezdődött, 
mint más években. Ez nem a vízminőség 
változásának tudható be, hanem a szo-
katlanul és tartósan meleg időjárásnak. A 
kisvízfolyások vízszintje és vízminősége 
megfelelőnek mondható. Megfelelő fel-
tételeket biztosítanak a halak ívásához. 
Amely valószínűleg, szintén az enyhébb 
időjárás miatt hamarabb kezdődik, mint az 
elmúlt években. 

EGYELŐRE MARADNAK 
A SZIGLIGETI JEGENYÉK

A természetvédő civilek el-
szántságának is köszönhető, 
hogy az eredeti tervekkel ellen-
tétben nem vágták ki a szigli-
geti jegenyefákat a strand mel-
lett. Az elképzelések szerint a 
közútkezelő által megbízott 
vállalkozó ma reggel 8 órától 
kezdte volna meg a fák elpusz-
títását, azonban a helyben 
élők tiltakozása miatt végül 
nem vonultak fel a gépekkel. 

A jegenyefák kivágásával megbízott váll-
alkozó jobbnak látta, ha nem viszi ki 
a fűrészeket és az embereit a szigligeti 
sétányra. A szabályok szerint ugyanis 
semmit nem tehettek volna, ha a civilek 
2 méteres távolságon belül tartózkodnak 
a védett fák mellett, mivel akkor a vágásra 
és a döntésre nem adhatnak engedélyt. 
A helyiek szerint a polgármester is hibás 
abban, hogy nem akadályozza meg a 64 fa 
kivágását. Az engedélyt a Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
adta ki, ebben arra hivatkoznak, hogy a 
fák korhadtak, és bármikor rádőlhetnek 
az emberekre, autókra. Balassa Balázs 
polgármester munkatársunknak elmondta: 
„3 évvel ezelőtt nagyon komoly baleset 
volt itt, akkor egy nagy nyárfa rádőlt a 
strandra, nagy szerencsénk volt, hogy akkor 
csak egyetlen sérülést történt.” 

A civilek úgy tudják, hogy mai magán-
akciójukkal csupán időt nyernek, hiszen 
valószínűleg a fákat kivágják legkésőbb a 

hét második felében, azt mondják: a jege-
nyefákat borsos áron már rég eladták. A 
természetvédők követelik, hogy független 
szakértő újra vizsgálja meg a védett fák 
állapotát.

MEGKEZDŐDÖTT 
A HAJÓZÁSI SZEZON

Nagyszombaton befutott az 
első hajó siófokról a balaton-
füredi kikötőbe. Ezzel hivata-
losan is megkezdődött az idei 
hajózási szezon a Balatonon. 
Az ünnepélyes eseményen Si-
ófok, Keszthely, valamint Ba-
latonfüred polgármestere is jó 
szezont kívánt a hajósoknak. 

Egyébként valamivel drágább jegyárak, 
felújított hajók és összehangolt menetrend 
várja az utasokat 2007-ben. Összesen 
22 személyhajó, 4 komp és több mint 
húsz vitorláshajó közlekedik a Balatoni 
Hajózási Zrt. flottájában. Horváth Gyula 
vezérigazgató a Füred Televíziónak el-
mondta, hogy ebben az évben megújul a 
siófoki és a tihanyi hajóállomás, és fejlesztés 
zajlik Balatonszemesen is. A hajómenetren-
det próbálták összehangolni a Volán és 
a MÁV járataival, mert ez a korábbi 
években okozott kellemetlenségeket az 
utasoknak. A hajók egyelőre csak hétvégén 
közlekednek, az „igazi” szezon április 28-
ától indul a Balatonon. 

Forrás: balaton.hu

HÍREK A BALATONRÓL
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2007. június 8. péntek
14.00 – 14.30   Majorett bemutató
14.35 – 14.55   Hastánc bemutató
15.00 – 15.45   T.M Stúdió színielőadása: Vásári mesejáték 
16.00 – 17.00 Pinocchió bábcsoport előadása
17.15 – 18.45  Varjos Zenekar – tradicionális népzene és 
táncház
19.00 – 20.30  In Diretta Zenekar 
21.00 – 23.00 Beatles koncert

2007. június 9. szombat
10.00 – 10.15   Megnyitó
10.15 – 10.30   Hagyományőrző csapatok felvonulása 
10.45 – 11.30 Collegium Gladiatorium: gladiátor küzdelmek
11.45 – 12.30   Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadi Kultú-
ra Egyesület Alapítvány II. világháborús bemutatója
12.30 – 13.00 EBÉDSZÜNET
13.00 – 13.50   Szent György Lovagrend középkori lovagi torna
14.00 – 14.45 Kassai Lajos lovasíjász
15.00 – 16,00 Barbárok támadása a Legio ellen  
16,15 – 16,45 (H)ős-Magyarok bemutatkozása: ősi magyar 
harcművészet
17,00 – 17,15 Crumerum Labdarugó Kupa díjkiosztás 

17,15 – 18,00 T.M Stúdió színielőadása: Vásári Komédia
18,15 – 18,45 
19,00 – 20,30 Folkerror Zenekar
21,00 – 23,00  Crumerum Zenekar utcabálja 

Folyamatos programok:
 Az ókori élet bemutatója a két táborban; (H)ős-Magyarok 

bemutató sátra; Kézművesek utcája; Játszóházak; Íjászat
Crumerum Labdarugó Kupa

Zoltek SE Sporttelep szombaton 08.30 - tól
Szervező: Abronits Tamás

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
www.crumerum.extra.hu

III. CRUMERUM TÖRTÉNELMI – KULTURÁLIS FESZTIVÁL
NYERGESÚJFALU, 2007. JÚNIUS 8-9.
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A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 
2007. április 2-án tartotta soron követke-
ző tanácsülését. 
Az ülésen többek között döntés született 
arra vonatkozóan, hogy a Tatabányai 
kistérségben az orvosi ügyelet ellátására 
létrehozott Központi Ügyelet Kht. meg-
szüntetését támogatják, és a Tatabánya 
város által a feladat ellátására kiírandó 
közbeszerzési kiírás összeállításában is részt 
vesznek.
A társulás 2006. évi pénzügyi beszámo-
lóját a tanács tagjai jóváhagyták.
A településeken működő kisebbségi 
önkormányzatok társulási üléseken való 
részvételét szabályozták a társulás Szerve-
zeti és Működési Szabályzatában, ezentúl 
tanácskozási joggal rendelkező, kötelezően 
meghívott tagként vesznek részt a tanács-
üléseken.
A belső ellenőrzésre vonatkozó 2006. 
évi beszámolót a polgármesterek elfogad-
ták, valamint az erre a feladatra vonatkozó, 
2007. évi munkatervet is módosították. 
Ennek alapján az idei évtől már Környe 
község belső ellenőrzését is elvégzik. A 
már Tatabányán meglévő, Belső ellenőrzési 
kézikönyvet, Kockázatkezelés kialakítása és 

Szabálytalanságok kezelése szabályzatokat 
kiterjesztik a kistérség településeire is.
Héreg Község Önkormányzata az ön-
állóan fenntartott iskolájának jövőbeli 
működtetéséhez kapott elvi hozzájárulást 
a kistérségtől.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Ügynökség Kht. részére megküldött 
projektlistát a települések polgármesterei 

módosították, az elkövetkező két évben 
megvalósítani szándékozott beruházásokat 
pontosították.

A mozgókönyvtári feladatokra igényelt 
normatíva települések közötti elosztásáról 
is tárgyaltak a tanács tagjai.
Az önálló munkaszervezet felállításáról 
szóló napirendi pont megtárgyalását to-
vábbi egyeztetésekre hivatkozva későbbre 
halasztották a polgármesterek.

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 
– MÓDOSÍTOTTÁK A PROJEKTLISTÁT

Döntöttek az orvosi ügyelet további 
működtetésének formájáról és a Köz-
ponti Ügyelet Kht. megszüntetéséről. 
Elfogadták a Társulás 2006. évi pénzügyi 
beszámolóját, valamint módosították a 
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. A 
belső ellenőrzésre vonatkozó 2006. évi 
beszámolót szintén elfogadták, valamint 
döntöttek arról, hogy a belső ellenőrzés-
sel kapcsolatos, már városi szinten meg-
lévő szabályzatokat kistérségi szintre 
terjesztik ki. A Közép-Dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség Kht. részére 
megküldött projektlistát módosították, 
és határoztak a mozgókönyvtári fel-
adatokra leigényelt normatíva felhasz-
nálásáról is. Az önálló munkaszervezet 
felállítására vonatkozó napirend megtár-
gyalását elhalasztották.

– Kistérségi együttműködés keretében állami támogatás és önrész biztosításával 
ebben az évben közel ötven szabadidősportot érintő program valósulhat meg a tata-
bányai kistérségben – értesültünk Bencsik Jánostól. A megyeszékhely polgármestere 
elmondta: a sportprogramokat az Önkormányzati Területfejlesztési Minisztérium is 
támogatja. 
Mint ismeretes az illetékes minisztérium Sport Szakállamtitkársága a közelmúltban 
mérte fel, hogy melyik többcélú kistérségi társulás társulási megállapodása tar-
talmazza a testnevelés és sport területén való kistérségi szintű együttműködést. A 
felmérést követően komplex kistérségi lakossági szabadidősport projektet dolgoztak 
ki, melynek célja, hogy a modellkísérletre kiválasztott tíz társulás, háromszázezer 
forint önerő vállalása mellett, az idei évben hétszázezer forint támogatást kap a mi-
nisztériumtól. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás azon kevés kistérség között 
van az országban, melynek társulási megállapodása tartalmazza a sport területén való 
együttműködést, s melynek tartalmát eredményesnek értékelte az Önkormányzati 
Területfejlesztési Minisztérium. Ennek révén állami támogatással, illetve önrész bizto-
sításával a tatabányai kistérségben az idei évben közel ötven szabadidősportot érintő 
program valósul meg a kistérségi együttműködés keretében. 
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Egy örökifjú távozott az élők 
sorából: elhunyt Pleidell János 
festőművész. Az élete és pá-
lyája utolsó periódusát Duna-
újvárosban töltött alkotó 91 
évet élt – szerdán ment el.
 

A FANTÁZIA BIRODALMÁBAN 
Aki látta ragyogó pannóit, akvarelljeinek 
szépséges fényeit, aki akár csak egyszer 
találkozott az örökkön szivarfüstbe burko-
lózott mesterrel, annak fáj: életének 92. 
évében távozott a földi pályáról Pleidell 
János festőművész. 
   

ABA NOVÁK TANÍTVÁNYA VOLT
Az élete és pályája utolsó éveit városunk-
ban töltött alkotó 1915. októberében 
született a felvidéki Hontfüzesgyarmaton, 
a ’30-a években a prágai Károly Egyetem 
építészeti tanszékének rajz fakultását láto-
gatta, majd a párizsi Julian Akadémia ösz-
töndíjasa lett. Pleidell János 1938-40 
között a képzőművészeti főiskola hallgatója 
volt, Aba Novák Vilmos növendékekét, 
az akadémia kitüntető érmével végezve 
szerzett rajztanári oklevelet.
 

BELSŐ TÁJAKAT 
FESTETT 

Több olaszországi díj és 
ösztöndíj birtokosa volt 
a ’40-es évek végétől, 
emellett a Magyar 
Nemzeti Bank művészeti 
tanácsadója volt. 1949-
1959 között a Buda-
pesti Műszaki Egyetem 
rajztanszékének vezető 
tanára lett, 1960-63 
között ismét Itáliában élt 
és alkotott, 1962-ben 
megnyerte a Baccianóban 
rendezett festőversenyt.
   
ELISMERÉSRE MÉLTÓ 

PÁLYA
Pleidell János 1999-ben 
a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Tisztikeresztje 
kitüntetést kapta – az idén 
felterjesztett Kossuth-díjat azonban már nem 
érhette meg.
Művészetéről így írt Kratochwill Mimi mű-

vészettörténész a mester 90. születésnapja 
alkalmából: tollából: „A teremtő művész-
nek a nagy egésszel, a természeten túli 
egyetemessel létrejött harmónia jellemzi. 
Képein csend van, megállt az idő. Tájké-

pein vallásos és bibliai 
jeleneteket jelenít meg. 
Emberábrázolásában a 
klasszicitás hűvösségét 
követi, karakterábrá-
zolása a groteszk felé 
hajlik. (…) A belső 
tájat festi, a látvány 
igézetét: a páradús 
levegőt, a ragyogó, 
szétáradó napfényt, 
a fényében fürdő 
tárgyakat, a lebegő 
vízi tündérek táncát, 
a pasztellszínek finom 
árnyalataival.”
Most angyalokat fest 
égi kékkel – legyen 
neki könnyű a föld!

Ny.
(Dunaújváros Online 

Hírek)

ELHUNYT PLEIDELL JÁNOS
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Elkészült egy vitaanyag az ön-
kormányzati rendszer átalakí-
tásáról. A kormány több utat 
vázol, hogy megváltozzék a 17 
éve változatlan önkormányza-
ti rendszer, a szétaprózottság. 
A különböző önkormányzati 
szövetségek – hét van belőlük 
– megkapták a munkaanyagot, 
de egyelőre érdemben nem 
vitatkoztak róla. Az alábbiak-
ban a Magyar Rádió riportját 
olvashatják a témában.

LAMPERTH MÓNIKA 
SZAKMINISZTER (MSZP)

– Az egyik napilap azt írta, hogy 
felpuhult az önkormányzati reform 
Magyarországon, mert ön nem lát 
esélyt arra, hogy ezt a nagyon elap-
rózódott településszerkezetet meg-
szüntesse, tehát, hogy összevonják 
a településeket.
– Nem pontosan ezt írta 
az újság, másrészt valami 
félreértést lát a dolog 
mögött, mert én soha 
nem állítottam azt, hogy 
az önkormányzati reform, 
ha összevonjuk a kistele-
pülések önkormányzatait. 
Soha. én ezzel nem is 
értek egyet. Vannak, akik 
erről így gondolkodnak, 
az én álláspontom más. 
Én azt mondom, hogy 
az demokratikus érték, 
hogy minden egyes tele-
pülésnek, minden falunak 
van polgármestere, van 
saját választott testülete. 
A probléma azonban, 
hogy minden kis falunak 
meg kell birkóznia azokkal 
a nagyon súlyos fel-
adatokkal, mint például a 

közoktatás, az óvoda, iskola fönntartása, 
szociális ellátás, infrastruktúra-fejlesztés, 
infrastruktúra-ellátás, ezen változtatni 
kell, könnyíteni kell. Segíteni kell a kis-
településeknek abban, hogy a sajnos egyre 
fogyó népesség, az egyre kevesebb iskolás 
kisgyerek az ebből adódó problémákat 
megoldja. Erre a mi javaslatunk az, hogy 
legyenek kistérségi társulások, és a többcé-
lú kistérségi társulások rendszere egy valódi 
sikertörténet. Ezt az is bizonyítja, hogy a 
mai kormány – önkormányzat egyeztető 
fórumon négy kérdésben egyetértettünk. 
Ebből az egyik az, hogy a kistérségi rend-
szert tovább kell fejleszteni, és stabilizálni 
kell. Ezt én óriási eredménynek tartom, és 
ha úgy tetszik, személyes sikernek is.

– Igen, és a vitaanyagban az is 
benne van, hogy ha nem minden 
aprófaluban lenne önkormányzat, 
az tulajdonképpen sokat segítene, 

mert az elaprózottságot megszün-
tetné némileg.
– Én ezzel nem értek egyet. Kit zavar az, 
hogy egy 3-400 lelkes somogyi, zalai 
vagy borsodi faluban van polgármester és 
van választott testület? Van gazdája a helyi 
ügyeknek. Szerintem nem ez a probléma. 
Amiben segítséget kell nekik adni, hogy 
erősíteni kell a körjegyzőséget. Nincs szük-
ség arra, hogy egy pár száz lelkes faluban 
saját hivatal legyen. Nem attól lesz jobb a 
szolgáltatás az emberek számára, hogy ott 
is ül külön egy hivatal, hanem attól, hogy 
mondjuk a körjegyzőségből minden héten 
egy adott napon ott van egy szakember, 
aki meghallgatja az emberek panaszát, aki 
elintézi az ügyüket, és egyébként pedig a 
7-8 település által közösen működtetett 
körjegyzőség a legjobb államigazgatási 
szolgáltatást hozza nekik. Ez az egész re-
form akkor lesz sikeres, ha minden szerep-
lője megérti, hogy ez az emberekről szól. 

Kistérség, régió és a többiek

NEM TŰR HALASZTÁST 
AZ ÖNKORMÁNYZATI REFORM 
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Az, hogy a kistérségi vagy a regionális 
szerkezet mit jelent az államigazgatásban, 
ez az embereket nem nagyon érdekli, és 
igazuk van. Őket az érdekli, hogy a gyerek 
jó iskolába járjon, hogy utána legyen lehe-
tősége továbbtanulni, hogy olyan verseny-
képes tudást kapjon, amivel, mondjuk egy 
európai versenybe be tud szállni, hogyha 
van hozzá képessége.

– Kérdés, hogy ezt a jó iskolát meg-
kapja-e egy apró, pici faluban. 
– Itt elhangzott a vitában, a Kisvárosi 
Érdekszövetség elnöke mondta, hogy 
ott, ahol folyamatosan csökken a gyerek-
létszám, és már csak 38-an járnak egy 
kisiskolába, nem tudják ezt biztosítani. 
Ezért kell, hogy társuljon, hogy kapjon 
segítséget egy néhány kilométerrel odébb 
lévő településtől még akár úgy is, hogy 
fizikailag ott marad az iskola. De van közös 
tantestület, az ellátásban, az oktatásban 
megszervezik azt, hogy oda is jusson infor-
matikai képzés, oda is jusson nyelvtanár, 
akkor van erre garancia. És azt is elmondta 
itt a polgármester úr, hogy amióta kistér-
ségi szociális ellátórendszert működtetnek, 
azóta kiderült, hogy néhány településen 
gyakorlatilag nem volt szociális ellátás, és 
a mélyszegénység olyan kezeletlen prob-
lémáival találkoztak, amire most a kistérség 
orvoslást jelent. Én azt gondolom, hogy 
ezek nagyon fontos tanulságok. Nem ta-
gadva, hogy a rendszernek van jó néhány 
működési problémája, amit korrigálni kell. 
De hát ez egy hároméves rendszer, a szer-
ves fejlődésben ma eljutottunk oda, hogy 
párthovatartozástól függetlenül mindenki 
mondja, hogy ezt az együttműködést erő-
síteni kell. Szerintem ez valódi eredmény. 

SZŰCS LAJOS, A MEGYEI 
ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS 

SZÖVETSÉGE TÁRSELNÖKE, 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 

(FIDESZ)

– Önök mit szólnak a kormányzati el-
képzelések azon részéhez, hogy létrejöj-
jön a 19 megye közül 12 nagy megye?
– Régi mesének az újrafeldolgozása. Itt 
egy olyan álvita folyik arról, hogy a köz-

igazgatási szint hova kerüljön, legyen-e 
erős megye, legyen-e erős közigazgatási 
középszint, ami, ha jól emlékszem, a 
2001-es történetnek a fölmelegítése. Az 
a véleményünk róla, hogy addig, ameddig 
ma Magyarországon a több mint ezeréves 
hagyományokkal rendelkező megyerend-
szert ki próbálják üresíteni, addig mi ezt 
a Megyei Önkormányzatok Országos 
Szövetsége nem nagyon tudja elfogadni. 
Ugyanakkor pedig álregionális közigazga-
tási feladatokat telepítenek gyakorlatilag 
az alkotmányban nem ismert módon. Azt 
hiszem, hogy ez egy olyan vita, ami megint 
csak gumicsont ebben a helyzetben. Az 
Európai Unióban ennek az ellenkezője 
meg a fordítottja is megtalálható. Szlováki-
át tudom mondani önnek példaként, ahol 
17 megye van, és ez a 17 megye mind 
regionális fejlesztési feladatokat is ellát. Mi 
azon az állásponton vagyunk, hogy ren-
dezni kell a sorokat, mindenképpen el kell 
helyezni a megyei önkormányzatokat a fel-
adat- és hatáskör és a finanszírozás szerint 
abban a rendszerben, amit ki kell alakítani, 
és ehhez hozzá kell rendelni a közigazgatási 
középszintet is. 

– Úgy fogalmaz a kormányzati vitaa-
nyag, hogy áldatlan állapot az is, hogy 
a közös fenntartású intézményeknél 
mindig veszekszik egymással a megyei 
jogú város és a megyei önkormányzat. 
A mostani önkormányzati választások 
után négy évig biztosan nem fog fen-
nállni ez a helyzet, hiszen a legtöbb 
helyen a megyei jogú városoknál is és a 
megyei önkormányzatoknál is fideszes 
vezetésű az önkormányzat.
– Én szeretném, hogyha ezt nem így ér-
tékelné, hogy politikai jellegű kérdés. A 
területrendezéssel kapcsolatos törvények 
– megint csak MSZP-SZDSZ kormá-
nyokhoz köthető módon – direkt élezték 
ki a helyzetet a megyei jogú városok és a 
megyei önkormányzatok között. Ennek a 
bizonyos vitaanyagnak is, ami a mi aszta-
lunkon fekszik, a legérdekesebb mondata 
az, hogy a megyei jogú városok helyzete 
rendszeridegen, és a feladat- és hatáskörök 
telepítése miatt pedig bele van kódolva 
az, hogy ellentétes érdekek vezérlik a 
megyei önkormányzatokat és a megyei 
jogú városokat. De ez megint ugyan-

annak a kérdése, amit legelőször tettünk 
föl, hogy hova telepítjük a közigazgatási 
középszintet.

WEKLER FERENC, A KISTÉRSÉGEK, 
KÖZSÉGEK ÉS KISTELEPÜLÉSEK 

ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKE 
(SZDSZ)

– Mi a véleménye arról, hogy valóban 
reformra szorul-e a közigazgatás?
– Tíz éve hangoztatom, és a szövetségünk 
is most már hat éve folyamatosan köz-
gyűlési állásfoglalásokkal alátámasztva kéri, 
követeli az önkormányzati rendszernek a 
reformját. Az álláspontunk is elég egy-
értelmű ebben a kérdésben, támogatjuk a 
kistérségi társulásokat annak ellenére, hogy 
a községek érdekvédelmét is fölvállaltuk, 
és régebben nagyon markánsan az önálló 
községek mellett foglaltunk állást. Ugyan-
akkor a demográfiai változások, a községek 
lakosságának a csökkenése, a megváltozott 
feltételek, a modern élet követelményei az 
iskolában, az egészségügyben, a szociális 
ellátásban olyan feladatokat rónak a kis-
településekre, amelyeket egyedül nehezen 
tudnak megoldani, összefogva viszont 
nagyon hatékonyan és jól működnek ezek 
a rendszerek. Az elmúlt négy év tapaszta-
lata azt mutatja, hogy érdemes kistérségbe 
szervezni a feladatok nagy részét. 

– Lát-e arra esélyt, hogy még ebben 
a kormányzati ciklusban létrejöjjön 
valamilyen szintű közigazgatási ön-
kormányzati reform? Arra gondolok, 
hogy itt jórészt kétharmados törvényt 
kellene, sőt, alkotmányt is kellene 
módosítania az országgyűlésnek.
– Politikusként azt kell mondanom, hogy 
erre ebben a pillanatban nem látok esélyt, 
arra látok esélyt, hogy néhány területen talán 
megegyezés tud születni. Hogyha mi itt, az 
önkormányzati szövetségek néhány ügyben 
dűlőre jutnánk, mondjuk a kistérségi társu-
lásoknak a kérdéskörében, akkor ez átvezet-
hető törvényi szintre, ez nem kétharmados 
kérdés egyelőre. Más kérdés a regionalizmus 
kérdésköre, ebben nem látok egyelőre olyan 
késztetést a politikai erők részéről, hogy 
dönteni akarnának a következő években. 

Forrás: radio.hu
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A pályázat célja 
Vissza nem térítendő támogatással és/vagy 
kedvezményes kamatozású hitellel járuljon 
hozzá:
A.; A lakások energetikai korszerűsítése: 
az 1994 előtt, hagyományos technológiá-
val épült lakóingatlanok energia-megtakarí-
tást eredményező utólagos hőszigetelésére, 
nyílászáróinak utólagos hőszigetelésére, 
vagy cseréjére, a meglévő fűtési, illetve 
melegvíz-ellátási berendezéseinek korszerű-
sítésére irányuló beruházásokhoz.
B.; A lakossági megújuló energiafelhasz-
nálás növelése: lakóingatlanok vonatko-
zásában a hagyományos energiahordozók 
megújuló energiaforrásokkal való he-
lyettesítésére irányuló beruházásokhoz, 
a megújuló energiaforrásokkal előállított 
hőenergia- vagy villamosenergia-termelő 
kapacitások létesítésével vagy biomassza, 
geotermikus energia, szélenergia, valamint 
szerves hulladékok felhasználásának növe-
lésével, napkollektorok, illetve napelemek 
létesítésével.

Rendelkezésre álló forrás 
A pályázat meghirdetésekor a vissza nem 
térítendő támogatásra rendelkezésre álló 
keretösszeg 2,4 milliárd Ft. Kedvezményes 
kamatozású hitelre a Sikeres Magyarorszá-
gért Lakossági Energiatakarékossági Hitelp-
rogram keretében 16 milliárd Ft.

Az elnyerhető támogatás mértéke 
A vissza nem térítendő támogatás mértéke 
a beruházási költség legfeljebb 15%-a, de 
lakásonként legfeljebb 265.000 Ft.  A 

pályázat alapján a pályázó jogosulttá válik 
a Sikeres Magyarországért Lakossági Ener-
giatakarékossági Hitelprogram keretében 
történő hiteligénylésre.

Támogatást kiegészítő hitel: 
A.; Energia-megtakarítást eredményező 
beruházásnál a természetes személy, vagy 
a lakóközösség az állami támogatás mel-
lett a költségek további részét hitelből 
fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85%-ig 
terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 
1.500.000. Ft lehet.
B.; Hagyományos energiahordozók meg-
újuló energiaforrásokkal való helyettesíté-
sére irányuló beruházásoknál a természetes 

személy vagy a lakóközösség az állami tá-
mogatás mellett a költségek további részét 
hitelből fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 
85%-ig terjedhet, összege lakásonként 
legfeljebb 3.735.000.-Ft lehet.

Maximális, 100%-os hitel: 
A.; Energia-megtakarítást eredményező 
beruházásnál a természetes személy, vagy 
a lakóközösség a költségek 100%-át 
hitelből fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 
100%-ig terjedhet, összege lakásonként 
legfeljebb 1.765.000.-Ft lehet.
B.; Hagyományos energiahordozók meg-
újuló energiaforrásokkal való helyettesíté-
sére irányuló beruházásoknál a természetes 
személy vagy a lakóközösség  a költségek 
100%-át hitelből fedezi. A hitel mértéke 
0-tól 100%-ig terjedhet, összege laká-
sonként legfeljebb 4. 000 000.-Ft lehet.

A pályázat keretében elnyert vissza nem té-
rítendő támogatás és hitel együttes összege 
nem lehet nagyobb, mint az elfogadott 
beruházási költség.
A támogatás és a hitel együttes ösz-

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI 
PÁLYÁZAT (NEP-2007) 

 A www.gkm.gov.hu honlapról már letölthető a lakossági ener-
giamegtakarítás támogatása, valamint a lakossági megújuló 
energiahordozó-felhasználás támogatása – című pályázat kií-
rása és a pályázati útmutató. A pályázatot postán lehet beadni, 
április 10-étől. A pályázathoz kapcsolódva működik a szolgálta-
tó, pontos és érdemi információt adó fórum a GKM honlapján. 
A hagyományos építési technológiával épült házak energiata-
karékos felújítására szolgáló pályázatra 2,6 milliárd forint áll 
rendelkezésre. 
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szege energiamegtakarítást eredményező 
beruházásnál lakásonként legfeljebb 
1.765.000.-Ft lehet, a megújuló energi-
aforrások használatának bővítésére irányuló 
beruházásoknál legfeljebb 4.000.000.-
Ft lehet.
Egy pályázó energetikai korszerűsítésre és 
megújuló energiafelhasználás növelésére 
egyidejűleg is igényelhet vissza nem térí-
tendő támogatást, illetve kedvezményes 
kamatozású hitelt, ez esetben az egyes 
pályázati támogatási és hitelösszegek ösz-
szeadódnak.

A pályázók köre: 
– természetes személyek 
– lakásszövetkezetek 
– társasházak (a lakásszövetkezet és a tár-
sasház a továbbiakban együttesen: lakó-
közösség). 

Támogatható tevékenységek köre: 
A.; A lakások energetikai korszerűsítése 
esetén
– 1994 előtt, hagyományos technológiá-
val épült lakóépületek (homlokzatok, tető-
terek, födémek) utólagos hőszigetelése, 
– 1994 előtt, hagyományos tech-
nológiával épült lakóépületek nyílá-
száróinak utólagos hőszigetelése vagy 
cseréje, 
– hagyományos technológiával épült lakó-
épületek meglévő fűtési berendezéseinek 
korszerűsítése, energiatakarékos berende-
zésre való cseréje, 
– hagyományos technológiával épült lakó-
épületek meglévő melegvízellátási berende-

zéseinek korszerűsítése, energiatakarékos 
berendezésre való cseréje. 

B.; A lakossági megújuló energia-felhaszná-
lás növelése esetén
– megújuló energiaforrásokkal előállított 
hőenergia, vagy villamosenergia-termelő 
kapacitások létesítése,
– megújuló energiaforrásokkal előállított 
hőenergia, vagy villamosenergia-termelő 
kapacitások létesítése,
– biomassza-felhasználás növelése, 
– geotermikus energiafelhasználás növelése, 
– szélenergia-felhasználás növelése, nem villa-
mos energia hálózatra történő termelés esetén,
– szerves hulladék energetikai felhasználá-
sának növelése, 
– aktív és passzív napenergia hasznosítás 

(pl. napkollektorok, napelemek létesítése),
– megújuló energiával üzemelő alternatív, 
földgázt kiváltó berendezések létesítése,
– hőszivattyú létesítése. 

A pályázat benyújtása: 
A pályázatok benyújtása 2007. április 
10-étől lehetséges.  
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati pél-
dányban kell benyújtani az alábbi címre:
Energia Központ Kht. NEP 2007; 1476 
Budapest, Pf.: 288. 

A vissza nem térítendő támogatással kap-
csolatos információk:
Energia Központ Kht. ügyfélszolgálata:
Tel.: 1/456-4302,  1/456-4388, 
Fax: 1/456-4301. 
Budapest, IX. Ráday u. 42-44., II. 
emelet 219.
Ügyfél fogadási idő: 
Hétfő, Kedd: 9.00 - 15.00, 
Szerda: 9.00 - 18.00, 
Csütörtök: 9.00 - 12.00.
e-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu 
A „Sikeres Magyarországért” Lakossági 
Energiatakarékossági Hitelprogramról 
további tájékoztatás a 06-40-555-555 
telefonszámon és a finanszírozó hitelintéze-
teknél kérhető.
A pályázatok elbírálása a pályázati do-
kumentáció részét képező Pályázati Út-
mutatóban közzé tett szempontok alapján 
történik. 
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A tárgyalások során a felek értékelték a négy-
éves turizmusdiplomáciai együttműködés és 
a közös turisztikai promóció eredményeit, 
és egyetértettek abban, hogy a visegrádi 
együttműködés kiemelten sikeres területe a 
turizmus. Ennek keretében az elmúlt négy 
évben számos közös lépés valósult meg 
(közös részvétel a célpiacok legfontosabb 
turisztikai kiállításain, közös kiadvány, térkép 
megjelentetése, V4 logo és közös honlap 
létrehozása, közös statisztikai kiadvány el-
készítése, reklámfilm készítése, piackutatás, 
illetve közös study-tourok lebonyolítása). A 
Visegrádi Országok együttműködése kereté-
ben megvalósuló turisztikai programokhoz a 
négy ország együttesen több mint 1,2 millió 
euróval járult hozzá a 2003-2007-es idő-
szakot tekintve.
A pozsonyi találkozón meghatározásra kerül-
tek az elkövetkező időszak együttműködési 
lehetőségei is, amelyről a négy fél jegyző-
könyvet írt alá.

A négy ország turisztikai vezetői egyhangúlag 
támogatták az együttműködés folytatását és 
továbbfejlesztését, ennek érdekében megálla-
podtak abban, hogy továbbra is rendszeresen 
találkoznak turisztikai vezetőik a soros elnök-
séget betöltő országban.
 
Megerősítették szándékukat a tengerentúli 
piacokon történő közös promócióra vonatko-
zóan, és – magyar javaslatra – megállapodtak 
abban, hogy a japán, kínai és amerikai piaco-
kon megvalósított sikeres marketing együttmű-
ködést kiterjesztik az orosz piacra is. Ennek 
megfelelően a felek vállalják, hogy Orosz-
ország ázsiai területein (Jekatyerinburgban 
és Nyizsnij Novgorodban) két workshop 
kerül megszervezésre a Magyar Turizmus Zrt. 
moszkvai külképviseletének szervezésében, 
továbbá elkészítik a közös V4 honlap, két 
turisztikai kiadvány, valamint a régiót bemu-
tató térkép orosz nyelvű változatát. A ten-
gerentúli piacokon folytatott promóció erő-

sítése érdekében a 
meglévő kiadványok 
angol, kínai és japán 
verziói utánnyomás-
ra kerülnek, a eu-
ropean-quartet.com 
weboldal pedig 
továbbfejlesztésre 
kerül a turistáktól és 
szakmai partnerektől 
kapott visszajelzések 
alapján. 

A 2007. évi mar-
ketingterv innovatív 
elemeként a tagor-
szágok internetalapú 

oktatóprogramot készítenek, mely lehetővé 
teszi az Egyesült Államok-beli utazásszerve-
zők számára a V4 régió megismerését célzó 
online képzésben való részvételt. E program 
népszerűsítésére két amerikai városban works-
hop megszervezésére kerül sor.

A kínai piacon való marketing együttműködés 
részeként 2007-ben a V4 régió (lengyel 
szervezésben) részt vesz a kunmingi CITM 
kiállításon, valamint tanulmányutat szervez 
kínai újságírók részére. A korábbi évek gya-
korlatához hasonlóan a Visegrádi Országok 
idén is részt vesznek a tokiói JATA turisztikai 
szakkiállításon, melynek lebonyolítását a ma-
gyar fél vállalta.
A négy ország turisztikai vezetőinek a visegrá-
di együttműködés iránti együttműködését jól 
jelzi, hogy a megelőző évek tagi hozzájáru-
lását a felek 2007-ben megemelték, és idén 
összességében 353 ezer eurót  fordítanak a 
négy ország közös turisztikai promóciójára. A 
finanszírozási lehetőségek bővítésének meg-
ismerése érdekében a pozsonyi találkozóra 
meghívást kapott a Visegrádi Alap szakértője 
is, aki tájékoztatta a résztvevőket a turisztikai 
projektek Visegrádi Alapon keresztül történő 
részfinanszírozásának módjáról, lehetőségéről.

Felszólalásában a magyar delegáció pozitívan 
értékelte a visegrádi együttműködés turisztikai 
szegmensét, és statisztikai adatokon keresztül 
is bemutatta a Visegrádi Országokon belüli, 
valamint a tengerentúli célpiacokról Magyar-
országra irányuló turisztikai forgalom pozitív 
tendenciáit. Megállapította, hogy a V4 
együttműködés intenzívvé válását követő 
három év alatt a Visegrádi Országokból 
érkező turisták által eltöltött vendégéjszakák 
száma összesen 19%-kal nőtt, míg az egy-
üttműködésben szereplő tengerentúli piacok-
ról 15%-kal emelkedett a vendégéjszakák 
száma. Külön üdvözölte Csehország díszven-
dégi megjelenését az Utazás 2007 turisztikai 
szakkiállításon, melyet Mirek Topolánek cseh 
kormányfő is megtisztel jelenlétével.

MTZrt. 

TURIZMUSRÓL TÁRGYALTAK 
POZSONYBAN

2007. március 27-28-án Pozsonyban találkoztak a Visegrádi 
Országok turisztikai vezetői. A tárgyaláson jelen voltak a négy 
ország turisztikai állami vezető képviselői és a nemzeti mar-
ketingszervezetek vezetői. Magyarországot dr. Róna Iván, a 
Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója és Pap Zoltán, az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztérium turisztikai szakmai 
főtanácsadója képviselte a szlovákiai találkozón.
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1. FELVONULÁS
Kezdés: 9:00
Gyülekezés: 8:45
Út lezárás időtartama: 1 óra
Felvonulók: mazsorettek, fúvósok, kopók, lovak, íjászok, 
solymászok, kürtös csapatok

2. VÁR ELŐTTI PROGRAMOK
10:00 Megnyitó
10:30 Hubertus mise
11:00 Nemzetközi Kürtös Fesztivál, Bársony István versmondó 
verseny (színpadon felváltva)
14:30 Bakony Virágai 
15:30 Eredményhirdetés, (Főzőverseny, versmondó verseny, 
kürtös verseny)
16:30 Kitüntetések, elismerések
17:30 Szórakozató műsor
Oszter Sándor és Alexandra, Bodrogi Gyula, Diana 
Vadászhölgy Klub, Vadász Ifjúsági tagozat
18:00 Tombola sorsolás
19:00 Utcabál : El Nino és előzenekarai (Blues Karaván, 
Hátsó Gondolat)
21:00 Tűzijáték

3. VÁRBAN TÖRTÉNŐ PROGRAMOK
1. Kiállítás (Palota rész)
Trófea, festmény, fotó, intarzia, porcelán, csont, agancs, fa, 
üveg
1. terem: Murai Galéria (5-6 festő kiállítása-Altamira 
művészkör)

2. terem: Két festő kiállítása és tárlókban három ékszerész ill. 
ötvös, két csontfaragó, egy porcelánfestő, egy üvegcsiszoló és a 
sarkokban fából szobrok

3. terem: Két festő

4. terem: Fotókiállítás (fotó pályázatosok és nyertesek)

5. terem: Intarziák

2. Vadászkávéház (belső udvar)
Beszélgetés egy híres vadásszal.

3. Konferencia (könyvtárterem)

4. Vásárosok, Vendéglátás a vár oldalaiban

1. V.I.P. szekció (nyugati oldal)
2. Ökörsütés 
3. Vendéglátós sátor 
4. Vadász népműves vásározók (keleti oldal)
5.Vadász Borrend és a Palotai Borok bemutatkozója
6. Lézerlövészet

5. Thury tér
1. Vadász gasztro-kulturális fesztivál, főző verseny 2 fajta étel 
típusban:

„A” kategória: Levesek, ragúk, tokányok, pörköltek
„B” kategória: Sültek, pecsenyék, tárcsás ételek

2. Családi programok 
Arcfestés, ugrálóvár, pónilovaglás

3. Terepjáró és Quad bemutató

4. Kutya/solymász/íjász bemutató a vár hátsó bejárata előtt

VADÁSZATI KULTÚRA NAPJA
VÁRPALOTA, 2007. MÁJUS 19.
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HOGYAN LETTÜNK FINNUGOROK? 
Az első nagy támadást Johann Eberhard 
Fischer (1697-1771) indította a magyar 
őstörténet ellen Sibirische Geschichte 
című, 1768-ban Szentpéterváron meg-
jelent könyvében. Ebben kijelenti: „Úgy 
vélem, az észt, a finn, a lapp, a permi, 
a vót, a cseremisz, a mordvin, a csuvas 
– a szavak nem csekély számának egyezése 
folytán – a mai magyarral közös nyelvek. 
A vogul jugrik tehát azonosak az ungar-
magyarokkal. Az ugri azonos a hungrival, 
azaz a vogullal, aki egyébként született 
vadságban és tudatlanságban él.” Hogy 
bizonyítsa a rokonságot, felsorol 13 szót. 
Ő maga csak annyit tudott magyarul, hogy 
az egyet „edgj”-nek, a nyolcat „njoltzi”-
nak írta. Összesen 80 szót vizsgált, ami-
nek alapján bátran kijelentette: a magyar, 
a vogul és az osztják nyelv megegyezése 
vitathatatlan. A jugri megnevezésről ma-
napság annyit tudunk, hogy feltételezhe-
tően a grúzok nevet viselő kaukázusi nép 
régi neve, az ugriról pedig azt, hogy a régi 
ruszok minden keletre lévő idegen népet 
ugrinak hívtak, kivéve a magyart, mert azt 
vengernek nevezték, hasonlóan a lengyel 
nyelvhez. 
Fischer munkáját August Ludwig Schölzer 
(1735-1809) tette igazán ismertté. Ez a 
tudós férfiú szívből gyűlölte a magyarokat, 
ezért kapva kapott Fischer ötletén, vagyis 
a vogul–magyar azonosságon. Örvendez-
ve említi meg, hogy a vogulok rokonai, a 
szamojédok emberevők. Schölzer egy kuk-

kot sem tudott magyarul, még a vármegyék 
nevét sem tudta leírni helyesen. Később 
Sajnovics János (1733-1785) és 
Gyarmathi Sámuel (1751-1830) lettek 
kiszolgálói az elfogult és felületes német 
íróknak. Sajnovics 1768-ban Hell Miksa 
társaságában utazott a norvégiai Vardő 
szigetére a gyengeelméjű VII. Keresztély 
dán király óhajára, hogy asztronómiai meg-
figyeléseket végezzen. Itt figyelt fel a lapp 
és a magyar nyelv hasonlóságára. 
Ezután vagy ötven esztendeig nem akadt 
senki, aki felkarolta volna az idegenek 
tanait. Továbbra is hittek a magyarság 
keleti származásában, és egyre többen 
keltek útra megkeresni az őshazát, köztük 
1819-ben Kőrösi Csoma Sándor. A 
szabadságharc leverése után újult erővel 
(és hatalmi támogatással) támadnak a 
finnugoristák, élükön Hunfalvy (Hunsdor-
fer) Pállal. Ő már oly neves követőket is 
szerzett maga mellé, mint Budenz József, 
aki 20 éves koráig egy kukkot sem tudott 
magyarul, de 28 éves korában már az 
MTA levelező tagja volt, 1868-ban 
pedig már a budapesti egyetemen tanított. 
Ekkor vezetteti be a magyar egyetemeken 
a kötelező finnugor-oktatást. Ezek után 
népünket az ázsiai törökséggel rokonító 
Vámbéry Ármin ellen már csatasorba 
állt egy újabb generáció, köztük Szinnyei 
József és Munkácsi Bernát.”
Czintula Attila – Lőrincz Zoltán 
(www.ujszo.hu)
És kinek tartanak minket, magyarokat 

például a kínaiak? Chen Moon Geum 
asszony a Pekingi Egyetem történészpro-
fesszora rövid tanulmányában egész más 
képet fest őstörténetünkről. Érdemes el-
olvasni eszmefuttatását!

Chen Moon Geum professzor asszony levele
(Megjelent Prof. Dr. Blaskovics József. 
CSc.: A magyarok története – Tárih-i 
Üngürüsz; Cleveland - Ohio 1988.)

1. A HUNOK TÖRTÉNETE
„A Kr. E. 3. század elején Belső-Mon-
góliában, Kínában élt egy népcsoport. 
Gulyás, pásztornép, nevük „Shian Yüen” 
volt. Ez az a terület, ahonnan a hunok 
származtak. A hunok a Farkas (Wolf) és 
Danging hegység térségében építették ki 
civilizációjukat, műveltségüket, jólétüket, 
gazdagságukat. Politikai központjuk Man-
ton városa volt, és ma ez a hely Wunan 
közigazgatási területére esik.
Kr. E. 59-ben egy belső háború robbant 
ki közöttük, ezt követően öt részre sza-
kadtak. Évek múltán a hunok két részre 
voltak oszolva: északi és déli hunokra. 
A déli hunok vezetője, feje Huhanshing 
volt, és ő behódolt a han uralkodónak. 
Az északi hunok feje Zhighi volt, ő Illy, 
Yin Tian mellett telepedett le, majd a 
Balkhash-tól (Bajkál-tó) nyugatra, Kr. E. 
36-ban Zhighi-t a han erők tábornoka, 
Chen Tang megölte. Ezért az északi hunok 
szétszóródtak.
Miután a déli hunok behódoltak a han 
uralkodónak, Huhanshing feleségül kért 
tőle egy hercegnőt, amire az uralkodó 
engedélyt adott. A baráti állapot tartott, 
amíg Wang Mang nem lépett a trónra. 
Akkor a hunok megszüntették a viszonyt 
vele, de a han uralkodó később, amikor 
megalapították a keleti Han-dinasztiát, 
kiengesztelte őket.
Kr. e. 48-ban újra háború tört ki a hunok 
között, ezúttal két részre szakadtak. Hu-
hanshing unokája, a déli hunok vezetője 
ismét behódolt a han uralkodónak. Az 
északon maradt népcsoport folyamatosan 
harcolt a déliek, illetve a han uralkodó 
ellen.

SZKÍTÁK – HUNOK – MAGYAROK
„Már-már közhelynek tűnhet, hogy az ősök iránti tisztelet és 
az egyén történelmi összefüggésekbe ágyazott eredetismerete 
jótékony szellemi kútfő, gyógyító lelki balzsam, erős kapaszko-
dó lehet, ugyanakkor ez a tudati erőforrás végzetes torzuláso-
kat is okozhat. A magyar a „legtitokzatosabb” múltú európai 
nép. Talán ezért is lehetséges, hogy a magyarság eredetének 
kutatásában különféle irányzatok jöttek létre. A letűnt kom-
munista rendszerben csak azt a hivatalos álláspontot lehetett 
megismerni, tanulmányozni, kutatni, melynek kialakulása a 
Habsburgok idejébe nyúlik vissza. Azokat a tudósokat, akik a 
hivatalosan deklarálttól eltérő nézeteket vallottak, ellehetetle-
nítették, mellőzték. Csak a rendszerváltás után, a könyvkiadás 
cenzúrájának megszűntével váltak hozzáférhetővé olyan mun-
kák, amelyeket addig csak titokban olvasgathattunk. 
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2. A NYUGAT FELÉ MOZGÁS, 
KÖLTÖZÉS

89-ben a keleti han uralkodó Doudhian 
tábornokot küldte az északi hunok ellen, 
aki legyőzte őket. Mintegy kétszázezren 
megadták magukat, százezren pedig Shi-
anpi előtt tették le a fegyvert. A többiek 
nyugat felé indultak.
A nyugat felé indulók a Jing Hui hegység, 
a Balkhash-tó, az Aral-tó és a Kaspi tenger 
mentén vonultak el, míg végül eljutottak 
Európába. Megverték a római uralkodót, 
és felkavarták a földrész életét.. Harcolva 
vonultak nyugat felé, és mintegy 280 
év múlva elfoglalták Danhue-t. 896-ban 
megalapították Magyarországot, első kirá-
lyuk Apad (Árpád) volt.

3. WANG ZHAOJUN
A magyarok gyakran mondják, hogy 
édesapjuk hun volt, édesanyjuk pedig 
kínai. Ez abból a történetből ered, hogy 
a fent említett Huhanshing feleségül vette 
a han uralkodóház egyik szépségét, Wang 
Zhaojun-t, és született egy fiúk. Nagyon 

megható történet ez, amelyet minden kínai 
jól ismer: a gazdag palotában felnevelt 
hercegnő elindul a vad, füves pusztába, 
mint a béke hirdetője, záloga.
Huhanshing halála után Wang Zhaojun 
levelet írt a han uralkodónak, engedélyt 
kért, hogy visszatérhessen hazájába. Az 
uralkodó azonban megparancsolta, hogy 
a hunok szokásai szerint éljen, ezért volt 
férje korábbi házasságából származó, első-
szülött fiának lett a felesége, és tíz leányuk 
született.
Wang házassága valóban elvetette a ba-
rátság magvait a han és a hun nép között. 
A (volt) Szovjetunió területén, Dél-Szi-
bériában egy kínai stílusban épült palotát 
találtak, amelyről úgy hiszik, Wang első 
leányának palotája volt.

4. A HUNOKRÓL
A hunok megjelenése különböző volt a 
korai ókorban, és az ókor középső sza-
kaszában. Míg korábban arcbőrük fehér 
színezetű, orrnyergük magas, hajzatuk sűrű 
volt, addig később – a házasságok révén 
– han hatásra a hunok sárgábbak lettek, 

alacsonyabb lett az orrnyergük és széles a 
homlokuk.
Magyar kutatók úgy mondják, mindazon-
által, hogy a magyar a hun nép egyik ága, 
a magyar nép megjelenése nem olyan, mint 
a korai ókor hunjaié. Ugyanakkor Magyar-
ország Hungary nevének Hun része a 
hunokra vonatkozik, míg a gary jelentése: 
hely, ahol élni lehet, kell. A kínaiban a 
hunok neve Hun-Nu, míg a görögben 
Hunner. Látható a hasonlóság a Nu és 
a Ner között.

5. A BRONZKORI SZKÍTA KULTÚRA
A hunok területe Ázsiát és Európát foglal-
ta magába. Kultúrájuk az északi füves pusz-
táké, más része han, görög és iráni erede-
tű. Ezt az orosz régészek is bizonyították 
mongóliai felfedezéseikkel 1924-ben. 
Kr. e. 1000 táján Kína bronzkorát élte, 
abban találtatott, mialatt a Dnepier folyó 
mentén szintén bronzkor volt található.
Ezt a bronzkort a történészek szkíta kultú-
rának nevezik Ez a kultúra érkezett, lett 
elhozva Szibériába és Mongóliába. A déli 
hunok végül is hanizálódtak, az északiak 

pedig görög és római kulturális 
körbe kerültek.

6. A MAGYAR KÍNAI 
ROKONSÁGRÓL

A magyarok és a kínaiak 
vér szerinti rokon népek. A 
magyar nyelvnek számtalan 
hasonlósága lelhető a hun 
nyelvvel, de még több a kí-
naival. Ez az oka annak, hogy 
a Han-dinasztia császára, 
uralkodója, Dzsingisz kán, és 
más kínai uralkodók Magyar-
országra mentek.
Katonáik főleg hanok és hunok 
voltak, akik közül sokan ott is 
maradtak, nem tértek vissza 
hazájukba. Magyarországnak 
sok közös hagyománya van 
a hunokkal, mint például a 
Nap-imádás reggel, Hold-
imádás este, vagy a baloldali 
ülőhely magasabb rendűnek 
tekintendő.”
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A foglalkoztatottság nö-
velése, a munkanélküliség 
kezelése kiemelt jelentő-
séggel bír Magyarorszá-
gon, az Európai Unióban 
és az egész világon egy-
aránt. A rendszerváltást 
követően a munkanélküli-
ség ugrásszerűen megnőtt 
Magyarországon, valóság-
ként vonult be a minden-
napokba. Az 1990-es évek 
elején tapasztalható ma-
gas munkanélküliségi ráta 
napjainkra mérséklődött, 
azonban a foglalkozta-
tottság kezelése komoly 
kihívást és feladatot je-
lent.

A munkaerőpiaci problémákra 
megoldást kell találni, amely egyre 
inkább közös fellépésre ösztönzi a 
munkaerőpiac szereplőit, amelyet a 
foglalkoztatási paktumok megkötése 
jelenthet, a helyi, térségi foglalkoz-
tatási stratégiákra alapozva.

A foglalkoztatási partnerségek ma-
gyarországi terjedése és a nemzet-
közi tapasztalatok is indokolják a 
partnerségek hálózatának kiépítését, 
országos koordinációját. Az orszá-
gos koordinációnak biztosítani kell 
a partnerségek közötti információs és 
módszertani tapasztalatcserét. Meg 
kell fogalmazni a minőségi peremfel-
tételeket, ki kell dolgozni az értéke-
lés és a monitoring rendszerét.

A foglalkoztatási partnerségek se-
gíthetik az országos foglalkoztatási 
célkitűzések helyi megvalósítását. 
Hosszú távon hozzájárulhatnak a 
foglalkoztatási színvonal növelésé-
hez, a munkanélküliség csökkenté-
séhez, a forráskoncentráció megva-
lósulásához.

Mit jelent a foglalkoztatási paktum, 
amelytől megoldást, néha talán cso-
dát is várunk?

Foglalkoztatási együttműködések 
(paktumok) célja

A foglalkoztatási megállapodás a 
térségi foglalkoztatáspolitika tár-
sadalmasításának fontos eszköze, 
amely a helyi partnerségen alapul, 
segítségével a humánerőforrás céljait 
összhangba lehet hozni a térség gaz-
daságfejlesztésének elképzeléseivel.
A paktum a térségi foglalkoztatáspo-
litikában érintett szereplőinek össze-
fogása abból a célból, hogy:
• megismerjék a térség foglalkoz-
tatási helyzetét, a munkanélküliség 
okait,
• összehangolják a térségi szereplők 
gazdasági és humánerőforrás fejlesz-
tési céljait,
• összehangolják a pénzügyi forrá-
sokat a foglalkoztatáspolitikai célok 
eredményes megvalósítása érdeké-
ben,
• a hátrányos helyzetű és a munkae-
rőpiacról kiszorult rétegek integráció-
ját segítsék, foglalkoztatást elősegítő 
és képzési programokat tervezzenek 
és valósítsanak meg.

A foglalkoztatási paktum egy nyitott 
együttműködési, partnerségi forma, 
szervezeti keret a térségi szereplők 
összefogására.
A gyakorlatban az aláírás után is 
bármelyik szervezet folyamatosan 
csatlakozhat a helyi partnerséghez, 
amennyiben annak céljaival egyetért.
 

A foglalkoztatási paktumok 
tartalma: 

A munkaerőpiac szereplői a partner-
ségi megállapodás aláírásával kifejezik 
szándékukat, hogy a foglalkoztatási 

célok megvalósítása érdekében a jö-
vőben együttműködnek, és az addig 
elért eredmények további folyamatos 
fenntartását saját anyagi eszközeikkel 
biztosítják.
A partnerség minden egyes tagja 
felelősséggel tartozik a szerződésben 
megfogalmazott, általa vállalt meg-
valósítandó elem teljesítéséért, és az 
azzal kapcsolatos kötelezettségért.
 
A partnerség tagjai a megvalósítás-
ban saját – pénzbeli vagy természet-
beli – hozzájárulásukat adják.

A partnerség fenntartása és megfe-
lelő működtetése minden fél alapve-
tő kötelessége, amelynek elmulasz-
tása, és az ebből eredő károkért a 
mulasztó fél felelősséggel tartozik. 
A partnerségből kizárható, aki a 
vállalt kötelezettségeinek nem tesz 
eleget. Azonban kiválhat a partner-
ségből, – természetesen megfelelő 
indokok alapján – az, aki valami-
lyen okból nem tudja teljesíteni 
kötelezettségét, de lényeges, hogy 
a többiek működését a kiválás ne 
akadályozza.

A foglalkoztatási paktum megköté-
sének elengedhetetlen feltétele az 
érdekegyeztetés mechanizmusa, a 
közös értékek keresése.
A lehetséges szereplők más-más szem-
pontból közelítik meg a feladatokat, 
sok esetben ellentétesek az érdekeik, 
azonban a probléma megoldása és a 
közös cél érdekében a tárgyalások 
folyamán egyezségre jutnak.

A foglalkoztatási paktumok megha-
tározó és lehetséges szereplői
• önkormányzatok (helyi, területi)
• munkaadók
• munkaügyi szervezetek
• civil szervezetek
• érdekképviseleti szervezetek

FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁK, 
FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMOK
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• oktatási intézmények
• kamarák

A paktumok létrejötte
Magyarországon mindössze öt 
évvel ezelőtt kötötték az első fog-
lalkoztatási paktumot, tehát nem 
tekinthetünk vissza hosszú múltra, 
értelemszerűen nem rendelkezhetünk 
nagy tapasztalatokkal. 2007-re 
közel ötven foglalkoztatási paktum 
aláírására került sor. 
Európában a foglalkoztatási paktu-
mok megkötésében és azok működ-
tetésében Ausztria az élmezőnybe 
tartozik, a magyar foglalkoztatási 
paktumok létrejöttében a legtöbb 
tapasztalatot az osztrák minták szol-

gáltatták.
Az Európai Unió tagországaiban 
igen nagy eltéréseket láthatunk a 
megkötött paktumok számát illetően, 
létrejöttüket és működtetését az EU 
szorgalmazza és támogatja.   

Kényszer, vagy felismert lehetőség? 
A kérdésre nem lehet egyértelműen választ 
adni, mindkettő igaz.
Kényszer abból a szempontból, hogy 
különböző forrásokhoz nagyrészt így 
lehet hozzájutni, kényszer, mert a 
munkaerőpiacon történő változásokra 
reagálni kell, és gyorsan kell reagálni, 
nem mindegy, ez az időtartam milyen 
hosszúságú.
Mennyiben lehetőség? A cél közös, 

a foglalkoztatás javítása úgy lehet-
séges, ha a munkaerőpiac szereplői 
informálják egymást, meg tudják 
fogalmazni az egymással szembeni 
elvárásaikat.

Összegzésképpen elmondhatjuk:
egyértelművé vált, hogy a foglalkoz-
tatás megoldását, a munkaerőpiac 
működését csak a gazdasági szerep-
lők együttesen, feladataikat össze-
hangoltan képesek befolyásolni.
A jövő mindenképpen a partnerségi 
együttműködéseké, amely hatéko-
nyabbá teheti a források megszerzé-
sét és felhasználását a térségben élők 
helyzetének érdekében.

Hiti Hajnalka

SZAKMAI SZEZONNYITÓ TATÁN
A Tata és Környéke Vendégvárók Céhe a hét végén hagyományteremtő szándékkal megtartotta 
első Szakmai Szezonnyitóját. Az időjárás alapján akár a vendégeknek is szólhatott volna a vasárnapi 
nap, de most a szakmát készítették elő információkkal, együttgondolkodásra invitálással a hamarosan 
beinduló turisztikai szezonra. Délelőtt a gyönyörű napsütés elől a Vár lovagtermébe húzódtak, ahol 
a Tata Turisztikai Konferencia alkalmával érdekes, tanulságos, és gondolkodásra késztető előadásokat 
hallhattak az érdeklődők. A pályázatban gondolkodással kapcsolatosan dr Somogyi Gabriellától, a Pálma 
Rendezvényház projekt-igazgatójától kaptak tanácsokat, a turisztikai desztinációs management elméletéről 
beszélt Semsei Sándor a budapesti Chrome Kft igazgatója, ennek a témának a gyakorlati tapasztalatait 
hozta el Nyirádi Ágnes, a Balaton Fejlesztési Tanács TDM projekt managere, valamint a helyi hírekről, 
és jövőbeli továbblépési lehetőségekről számolt be „A visszatérő források turisztikai hasznosítása” 
témakörben Musicz László a Tatai Önkormányzat környezetvédelmi referense.
A délelőtti programot megemészteni, egy kávéra invitáltánk a vendégeket a vár teraszára, majd a Keresztelő 
Szent János szobornál, polgármesterünkkel együtt, barokk hagyományokra építve, kis szertartás keretében 
meglocsolták a tavat, hogy a kedves hívó szavakat messzire vigye a víz, és minél többen jöjjenek nyomában 
városunkba.
Elindították útjára a „Mentsük meg az Eszterházy kastélyt!” kampányt is, amelyben felhívnak mindenkit, 
tatai polgárokat, városunkban dolgozókat, idelátogató turistákat egyaránt, hogy aláírásával vegye ki részét 
a kastély jövője iránt érzett aggodalmukból, és tenni-akarásukból! A felhívás szövege, és az aláírás-gyűjtő 
ívek megtalálhatók lesznek a Vendégvárók Céhe tagjainál, valamint a WWW.TATA.HU internetes 
oldalon is elérhető lesz.
Reméljük, hogy szavaikat sokat fogják meghallani, és az idei szezon sok hasznot fog hozni a vállalkozásoknak, 
az ott-dolgozóknak, és a városnak is!
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A kétnapos  dijoni partnerkap-
csolati értekezleten a franciák és a 
magyarok mellett részt vett a német 
Rajna-Pfalz tartomány sportvezeté-
se is. A delegációk bemutatkozása 
után mindjárt a munkáé lett a fősze-
rep. Többek között bemutatták a  
2007-es partnerkapcsolati prog-

ramokat, amely az idén is gazdag 
és igen tartalmas lesz.  Szó esett 
a támogatási lehetőségekről és a 
kulturális programokról is.

Az esemény mindenkori velejárója, 
hogy úgynevezett partnerkapcsolati 
börzét is tartanak. Ezen Horváthy 

Lóránt, a SZÖSZ elnöke meg-
beszélést folytatott a Pfalzi Lo-
vassport Szövetség tömegsport 
felelősével egy megyei kapcsolat 
kialakításának lehetőségeiről. Je-
lenleg a partnerkeresés folyama-
tában van a vívás. A megyebeli 
szövetség vezetőit a Dél-német 
Vívószövetség keresett meg 
2006. decemberében a kapcsolat 
kialakításának szándékával. Megyei 
cselgáncsosaink pedig Rajna-Pfalz 
tartományban keresnek partnert.

Még egy fontos kérdést tárgyal-
tak meg Dijonban. A Rajna-Pfalzi 
Sportszövetség és a Komárom-Esz-
tergom Megyei Sportszövetségek 
Szövetsége tervezi az 1991. de-
cember 7-én  – az akkori megyei 
sportigazgatósággal – aláírt szer-
ződés megújítását. 2004. szep-
tember 30-án ugyanis  megszűnt 
a megyei sportigazgatóság, ezért 
vált szükségessé az új megállapo-
dás létrejötte. Horváthy Lóránt 
és Helmut Loenenbach, a Rajna-
Pfalzi Sportszövetség Nemzetközi 
Kapcsolatok Bizottságának elnöke 
ebben az ügyben is tárgyalásokat 
folytatott. A szerződés aláírásának 
tervezet időpontja 2007. októ-
ber vége vagy november eleje. 
Mindkét fél fontosnak tartja, hogy 
a megállapodás aláírásának a Ko-
márom-Esztergom Megyei Önkor-
mányzat is részese legyen. Simon 
Géza, a megyei közgyűlés alelnöke 
a megye támogatásáról biztosította 
a tárgyaló feleket.

A 2. napon a dijoni találkozó 
résztvevői  a Dijon Bourgogne 
Handball–Nancy francia férfi baj-
noki kézilabda-mérkőzést tekintet-
ték meg. Megyénk küldöttségének 
tagjai egyöntetűen emelték ki, 
hogy nagyon hasznos és sikeres 
volt a dijoni értekezlet. 

Péntek Sándor

MEGYEI KÜLDÖTTSÉG DIJONBAN
Megyei küldöttség járt a franciaországi Dijonban, ahol a hagyo-
mányos évnyitó partnerkapcsolati konferencián vettek részt. 
Delegációnk tagjai a következők voltak: Simon Géza, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnöke, Horváthy Lóránt, a 
Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetségének 
(SZÖSZ)elnöke, Boros Ilona, a Tatabányai Show-Formációs 
Táncegyüttes művészeti vezetője. Varga Zita, a Komárom-Esz-
tergom Megyei Önkormányzat nemzetközi, nemzetiségi és civil 
referense.
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Az alábbi kitüntetések adományozására 
lehet javaslatot tenni:
– Tata Város Zsigmond Király Díja
Azon magánszemélynek adományozható, 
aki tevékenységével a város anyagi, szelle-
mi, erkölcsi értékeit jelentősen gazdagítot-
ta, országosan vagy nemzetközileg értékelt 
tevékenységével a város ismertségét, rang-
ját növelte.

– Tata Városáért kitüntetés arany, ezüst, 
bronz fokozat
Azon személyeknek, vagy közösségeknek 

adományozható, akik/amelyek Tatán te-
vékenykednek, és szakterületükön a város 
egészéért végzett magas fokú szakmai tevé-
kenységgel öregbítik városunk hírnevét.

– Tata Város Díszpolgára cím
Azon magyar vagy külföldi állampolgár-
ságú élő személynek adományozható, aki 
többek között tevékenységével, illetve 
adományaival a város anyagi, szellemi és 
erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, 
fejlődésében kiemelkedő érdemeket 
szerzett; országosan, illetve nemzetközi-

leg értékelt tevékenysége révén a város 
ismertségét, rangját növelte vagy növel-
heti, kapcsolatainak körét bővítette, vagy 
bővítheti. 

A javaslatokat az erre a célra rendsze-
resített formanyomtatványon lehet Tata 
Város Polgármestere részére 2007. április 
30. napjáig eljuttatni postai úton, vagy 
személyesen.
A formanyomtatvány igényelhető a hivatal 
szervezési csoportjánál, vagy letölthető az 
önkormányzat honlapjáról: www.tata.hu
A kitüntetések adományozásáról szóló 
12/2004.(IV.5.)sz. önkormányzati 
rendelet teljes szövege is olvasható az ön-
kormányzat honlapján.

Michl József polgármester,
Tata Város Polgármesteri Hivatala

Felhívások tataiaknak

VÁROSI KITÜNTETÉSEK 
ADOMÁNYOZÁSA

Lehetőség van arra, hogy április 30. napjáig Tata Város Önkor-
mányzati Képviselő-testülete által alapított helyi kitüntetések 
2007. évi adományozását kezdeményezzék a képviselő-testület 
tagjai, a tatai lakóhellyel rendelkező magánszemélyek és a ta-
tai székhellyel bejegyzett intézmények, gazdasági társaságok, 
egyesületek, egyházak és civil szervezetek.

VERSENYFELHÍVÁS TATAI KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA
Tata és Gerlingen testvérvárosi kapcsolatra lépésének 20. évfordulója alkalmából Tata Város Önkormányzata vetélkedőt 
hirdet tatai középiskolások számára, melynek témája a Németországgal, Baden-Württemberg tartománnyal és Tata német 
testvérvárosával, Gerlingennel kapcsolatos ismeretek. A vetélkedő résztvevői 3 fős csapatok.

A feladatlap letölthető a www.tata.hu weboldalról, ezt a csapat tagjai közösen töltik ki. A kitöltéshez bármilyen segédeszköz 
vagy személyes segítség igénybe vehető. (A kérdések összeállítói a feladatok megválaszolásában nem segíthetnek a versenyzők-
nek.) A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár kézikönyvtári rendszerben, külön csoportosítva teszi hozzáférhetővé a feladatok 
sikeres megoldásához szükséges anyagokat.
A feladatlap csomag címoldalán fel kell tüntetni a csapat választott nevét. A csapat tagjainak nevét, címét, telefonszámát és 
iskolájának nevét tartalmazó mellékelt adatlapot lezárt borítékban kell a kitöltött feladatlap csomaghoz mellékelni. A borítékon 
fel kell tüntetni a csapat nevét. A vetélkedőben csak azok a csapatok vehetnek részt, melyek a fentiek szerint járnak el!
A kitöltött feladatlapokat a csatolt borítékkal együtt a polgármesteri hivatal portájára kell beadni Osgyáni Zsuzsanna nevére 
legkésőbb 2007. május 4-én, pénteken 12.00 óráig.
A csapatok munkájának elbírálását bizottság végzi. A vetélkedő eredményhirdetésére a Tata és Gerlingen testvérvárosi kapcso-
lata megkötésének 20. évfordulója alkalmából rendezett, 2007. május 19-én, szombaton 15 órakor kezdődő ünnepségen 
kerül sor a Vaszary tornacsarnokban. Az eredményhirdetésre minden résztvevő személyre szóló meghívást kap!

Az 1. helyezett csapat németországi kiránduláson vesz részt 2007. szeptember 6-tól 10-ig. 
A 2. és 3. helyezett csapatok tárgyjutalomban részesülnek.
A vetélkedővel kapcsolatos technikai információkkal Osgyáni Zsuzsanna áll a versenyzők rendelkezésére (Polgármesteri Hivatal, 
120-as szoba, telefon: 588-661).
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– Egy ciklust alpolgármesterként 
töltött, tavaly pedig már a harmadik 
négy évet kezdte meg a polgármes-
teri székben. Éppen tizenharmadik 
éve dolgozik közszolgaként. Mi mo-
tiválja még?
–  Például ez a kitüntetés, a közösség 
elismerése ad újabb lökést a munkámhoz. 
Nagyon jó a csapat a hivatalban és a 
testületben is, ez is komoly segítséget 
jelentett. Régebben éles vitáink voltak 
egyes kérdésekben az önkormányzaton 
belül, ám a viták többségében belátták 
a polgármester igazát, ma már fel tudják 
vállalni a közös döntéseket. Tíz évre való, 
nagyszerű terveink vannak, jó lenne látni a 
dolgok végét, eredményét. Maga az út, 
a folyamat volt a legszebb az egészben, 
ahogyan eljutott a város lakossága is ad-
dig, hogy hitelt adnak a szavaimnak, a 
népszerűtlen döntések (például az iskola-
összevonás) szükségességét is be belátják. 
Az Egészségház felépítésének ügyében is 
rengeteg kritika ért, többen azt mondták, 
hogy inkább mindkét városrészben legyen 
egy-egy rendelő. Mára szinte mindenki 
elismeri, hogy az egy jelen esetben több 
mint a kettő – közösen élvezzük a jól fel-
szerelt intézmény szolgáltatásait. Azt is 
jó látni, hogy míg 1998-ban még csak 
három, mára pedig húsz civil szervezet 
működik a városban.

– Aktívan dolgoznak a városért?
– Csak két példát említek. Az, hogy 
a Duna-partunk ilyen rendezett annak 

köszönhető, hogy a Sirályok Vízisport 
Egyesület tagjai rendszeresen besegítenek 
a munkákba. Nagy szervezőerő még 

a városban a borászok csapata is. A 
Gerecseháti Hegyközség létrejötte egy 
törvénymódosításnak köszönhető, mely 
szerint Lábatlan, Süttő, Nyergesújfalu és 
Bajót településeket az Ászár – neszmélyi 
történelmi borvidék részévé nyilvánítot-
ták. Ma már egyre többen nemcsak bort 
készítenek, hanem szőlőt is telepítenek, 
főleg Süttőn és Lábatlanban. Jó példa 
erre Gelbmenn Ferenc épülő pincészete, 
amely ötven méter hosszú, hatszor hat 
méteres belterű, falazott pince lesz. A 
legkorszerűbb berendezésekkel szereli fel, 
amelyek a reduktív, gyümölcsös fehérborok 
és a testesebb vörösborok előállítására, 

palackozására is alkalmasak. Szerényen 
jegyzem meg, hogy mellette van a szerény, 
fél hektáros Török-féle szőlő, a mi családi 
birtokunk. A jó bor idegenforgalmi és köz-
össégszervező tényező is. A közelmúltban 
zajlott le a neszmélyi régió borversenye, 
ezt eddig tizenhét éven át mindig Tatán 
rendezték, most mi adhattunk neki ott-
hont. Érdekesség, hogy a 280 mintából, 
ezen a tipikusan fehérbort termő vidéken 
110 vörös, Cabernet Franc volt!

– Milyen a polgármester magán-
élete? Mivel foglalkozik szívesen 
szabadidejében?
– Ahogy mondtam, én is borászkodom. 
Büszke vagyok a Rajnai rizlingemre, amely-
lyel már két aranyérmet is nyertem. A 
barátaim a Szürkebarátomat tartják legkel-
lemesebbnek, emellet még Chardonnayt is 
termelek. Egy kollégám fiának most volt az 
esküvője Esztergomban, mi palackoztunk 
nekik, az egész vendégseregnek nagyon 
ízlett. Másik hobbym az utazás. Igyekszem 
a kellemest összekötni a hasznossal. Olasz-
országi cégkapcsolataim (van egy kis csal-
ádi cégünk, a Török és Társa Kft., amely a 
papíriparban tevékenykedik) barátivá ala-
kultak az idők során. Így sokat vendéges-
kedünk feleségemmel a toscanai Luccában, 
amely gyönyörű helyen fekszik, és ragyogó 
borokat termelnek arrafelé. Másik partner- 
és baráti kapcsolatom Burgenlandhoz fűz, 
Rechnitz-ben (Rohonc) is gyakorta meg-
fordulunk. Ez a környék nem mellesleg az 
ottani borvidék központja…

– Van-e ars poéticája?
– Azon a véleményen vagyok, hogy az 
embernek arra kell törekedni, hogy olyat 
csináljon, amit szeret, amit jó csinálni. A 
két fiunknak is mindig ezt hangsúlyozzuk a 
feleségemmel. Ha így, ilyen szerencsésen 
alakul az életük, akkor büntető jogászként, 
illetve bankszakemberként is megállják a 
helyüket.

(Következő számunkban folytatjuk)
Veér Károly

TÖRÖK ISTVÁNNAK SZERENCSÉT 
HOZOTT A TIZENHÁRMAS SZÁM

Lábatlan polgármestere március tizenharmadikán vette át a 
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést az önkor-
mányzati és területfejlesztési minisztertől. A magas kitüntetés-
re még az előző önkormányzat terjesztette fel Török Istvánt, 
ezt a határozatot az új összetételű grémium is megerősítette, 
támogatta. Az indoklás szerint a 2004. július 1-jétől városi ran-
got kapott település polgármesterét magas fokú szakmai isme-
retei, közigazgatási jártassága, emberközeli, helyzetfelismerő 
magatartása tette érdemessé az elismerésre. Ráadásul másnap 
ünnepelte születésnapját is, így erre az időszakra szívesen em-
lékezhet vissza Lábatlan első embere.
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A Bajnáról, Lábatlanról Nyergesúj-
faluról és Süttőről érkezett 13 hely-
történeti kutató célja hosszabb távra 
szól. Kötetlen baráti beszélgetések 
révén, „vándorgyűlés formájában” 
kívánják megismertetni egymással 
aktuális munkáikat, kicserélni kutatási 
tapasztalataikat, módszertani taná-
csokkal szolgálni, bemutatni telepü-
lésük kulturális-történeti értékeit. A 
helytörténészek, – akik között nyugdí-
jas pedagógus, könyvtáros, mérnök és 
üzemtörténész is van –, nem kívánnak 
egyesületté szerveződni. Továbbra 
is minden érdeklődő előtt nyitottan, 
baráti beszélgetések keretében megtar-
tott összejöveteleiken ismertetik gyűjtő 
munkájuk eredményeit.

Augusztus 26-án ennek szellemében 
látogattak a kistérségen kívüli Dadra. 
Ez alkalommal a lábatlani származású 
helyi református lelkész, Gerecsei Zsolt 
beszélt az egyházközség és a falu tör-
ténetéről, saját e tárgyú munkásságáról. 
Az ugyancsak jó hangulatú találkozón 
több, egyháztörténettel foglalkozó ku-
tató osztotta meg tapasztalatait.

Harmadik alkalommal, szeptember 
30-án Bajnán találkoztak a hely-
történészek, akik között részt vett a 
programon e sorok írója is. Beveze-
tőként Izsó Károly nyugdíjas tanár 
a vendéglátók részéről ismertette 
az általa és diákjai által évtizedeken 
keresztül végzett néprajzi-helytörté-
neti gyűjtőmunka eredményeit, majd 
röviden bemutatta a község múltját. 
Ezután Kalmár Zoltánné polgármester 
asszony-, a Bajna Baráti Kör elnöke 

vázolta a helytörténeti értékek meg-
őrzésben vállalt feladataikat, ered-
ményeiket. A Simor János Általános 
Iskola igazgatója mutatta be a vendég-
látó intézményt, az ott folyó helytör-
téneti oktató-nevelő munkát. E sorok 
írója rövid hozzászólásában ismertette 
a megyei könyvtár helyismereti külön-
gyűjteményét, felhívta a figyelmet az 
itt található értékes forrásmunkákra, 
felajánlotta segítségét a kutatóknak. 
A jelenlévők megtekintették a helyi 
Katona István Alkotóházat, református 
imaházat és a katolikus templomot.
Izsó Károly szakavatott vezetésével 
megcsodálhattuk az 1750 körül épí-
tett és több százmillió forintos beru-
házással felújított Sándor-Metternich 
kastélyt. 

A kerekasztal résztvevői gazdag évet 
tudhatnak maguk mögött 2006-
ban is. Legutóbb Táton cserélték ki 
kutatási eredményeiket, ismerkedtek 
a település kulturális-, történeti érté-
keivel. Idén első útjuk Wagenhoffer 
Vilmos kalauzolásával a több mint 

800 éves Únyra majd Máriahalomra 
vezet. A pedagógus – helytörténész 
Esztergom-kertváros és az említett két 
kis megyénkbeli falu múltjának kiváló 
ismerője mutatja be a kutatóknak e 
falvak építészeti és szellemi-kulturális 
értékeit, hagyományait. A községek 
történetének legkiválóbb ismerő-
je, Úny díszpolgára, számos velük 
kapcsolatos publikáció írója minden 
bizonnyal beszél majd az Úny hatá-
rában, a reformkorban birtokkal rend-
elkező Kossuth Lajossal kapcsolatos 
helyi emlékekről is. Máriahalmon, (ko-
rábban Kirva) a vezető szülőfalujában 
német gyökereivel, a falu történetének 
18-19. századi kevéssé ismert tényei-
vel ismereti meg érdeklődő honismereti 
kutató társait.

A kiváló civil kezdeményezés eddig 
betöltötte vállalt szerepét. A törté-
netírói tapasztalatok megbeszélése-, 
átadása értékes helytörténeti munkák 
megírását segítette elő e másfél eszten-
dőben. A közel havi rendszerességgel, 
„vándorgyűlés” jelleggel megtartott 
megbeszélések, településlátogatások 
továbbra is népszerűsítik az adott 
falut, értő szakemberek mutatják be 
turisztikai nevezetességeit, új kutatá-
sokra ösztönöznek.

Dr. Horváth Géza

A LÁBATLANI KISTÉRSÉGI HELYTÖRTÉNETI 
KEREKASZTAL MÁSFÉL ÉVÉRŐL

Lábatlanon a Gerenday Közösségi Házban 2005. június 3-án 
tartotta alakuló ülését az első Kistérségi Helytörténeti Kerek-
asztal. A megjelent környékbeli helytörténeti kutatók számára 
az ötletgazda Nádasiné Balatoni Anna és Betákné Lampérth 
Gabriella szervezte konferencia egy folyamat első állomása 
volt.
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Az idén első alkalommal került megren-
dezésre április 6-8-án a Papp László Buda-
pest Sportarénában a GARDENEXPO-
GREENEXPO 2007. kiállítás, a hazai 
kertészeti, kertgondozási és környezetvé-
delmi iparágat képviselő cégek és szakmai 
szervezetek vására. Az esemény Magyar-
országon olyan egyedülálló kezdeménye-
zés, amelynek keretében az idelátogatók 
betekintést kaphattak nemcsak a kertészeti 
és kertápolási újdonságokba, hanem az új 
energiaforrásokra épülő környezettudatos 
és egészséges életforma világába is. A ki-
állítás alkalmából a Bruxinfó Európai elemző 
Iroda készített egy olyan összehasonlító 
tanulmányt, melynek célja, hogy a környe-
zetünkhöz tartozó legfontosabb tennivalók 
alapján egy európai helyzetképet alkosson, 
valamint bemutasson néhány érdekes és 
gondolkodásra késztető célkitűzést az Eu-
rópai Unióból, amelyek az állampolgárok 
életminőségét jelentősen befolyásolhatják 
a jövőben. A tanulmány készítői minden 
esetben igyekeztek a magyar adatokat 
összehasonlítani a régióbeli országokkal, 
de egyúttal az európai trendet leginkább 
mutató EU-átlagokat is valamennyi esetben 
jelölik.
A tanulmány szakértőinek immáron sokadik 
szakpolitikai „benchmark-elemzése” ismét 
azt az eredményt hozta, hogy nem léteznek 
egyértelműen „etalonországok” az Európai 
Unióban, és ez különösen igaz lehet a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos eredmények 
és tennivalók vizsgálatának összegzésekor. 
Éppen a legfejlettebb európai országokban 
jelentkezik a legtöbb probléma a városok 
fenntarhatóságával kapcsolatban, hiszen az 
állampolgárok négyötöde városban vagy 
annak vonzáskörzetében él. Az ő életminő-
ségűket nagyban befolyásolja a környezet, 
amelyben mindennapjaikat töltik. Az euró-
pai városoknak jelenleg egy sor környezet-
védelmi kihívással kell megbirkózniuk: ezek 
közé tartozik a rossz levegő, az üvegházha-
tású gázok kibocsátása, a zsúfoltság, a nagy 
forgalom, a város formátlan, szabad növe-

kedése, a hulladék és a szennyvíz kezelése. 
A tanulmány említést tesz az EP-képviselők 
által 2006-ban elfogadott városi környe-
zetről szóló jelentésről, amely arra ösztönzi 
a nagyvárosokat (a 27 tagú EU nagyjából 
500 legnagyobb városa), hogy készítsenek 
tervet a városi környezet kezelésére. Az 
EP-jelentés azt is sürgeti, hogy jusson uniós 
pénz az energiatakarékosságra, a lakóépüle-
tek felújítására és a városi infrastruktúra, így 
például a távfűtés korszerűsítésére, sürgetik 
továbbá a zöldterületek arányának növelé-
sét, a barnamezős beruházások támogatását 
a zöldmezős beruházásokkal szemben. A 
BruxInfo statisztikai összefoglalója ezzel 
kapcsolatban megjegyzi, hogy a magyar vá-
rosokban a zöldterületek aránya az európai 
átlagot meghaladó mértékű. 
A tanulmány kiemelten foglalkozik a hul-
ladékkezelés témakörével. Több indikátor 
alapján azt a következtetést lehet levonni, 
hogy az új tagországok előnyösebb hely-
zetben lehetnek a nyugati tagországokkal 
szemben, hiszen nagyságrendekkel keve-
sebb városi szemetet termelnek évente. 
A képlet egyértelmű, minél fejlettebb egy 
tagország gazdasága és minél inkább meg-
valósul területén a „fogyasztói társadalom”, 
annál több szemetet termelnek. Az egy főre 
jutó szemét mennyisége Dániában, Német-
országban, Ausztriában és Nagy-Britanniá-
ban több mint duplája az EU-célkitűzésnek 
(ami 300 kg per/év/fő). Ugyanezen 
országok azonban a szemét mennyiségének 
több mint felét szelektíven dolgozzák fel. 
Az EU-célkitűzést teljesíteni tudó kelet-kö-
zép-európai országokban viszont nagyrészt 
a hagyományos hulladéklerakó-telepeken 
történik az „ártalmatlanítás”. Magyarország 
az új tagállamok között az egyik legszemete-
sebb országnak tekinthető, az EU-átlagnak 
megfelelő mennyiség jellemzi (470 kg/év/
fő), míg a szelektív feldolgozás mindössze a 
hulladék 1/3-át érinti.
Az összehasonlító tanulmány harmadik 
része az ökotermesztést és biotermékek 
piacát vizsgálta az európai országokban. 

Összegzésképp elmondható, hogy egyes 
környezetvédelmi megfontolások, a növek-
vő vásárlói tudatosság, valamint az elmúlt 
időszakban több európai országban napvi-
lágra került élelmiszerbotrányok is szerepet 
játszhatnak a biopiac növekedésében. A 
dinamikus fejlődés (évi 20-30%) az Eu-
rópai Bizottságot és a nemzeti hatóságokat 
arra ösztönzi, hogy a korábbiaknál jobban 
odafigyeljenek a termelőkre és a termékeik-
re. A bizottság által ajánlott szabályozások 
azonban tovább drágíthatják a termékeket, 
miközben a tagállamok pedig a génmanipu-
lált termékek jövőjét nem tudják egymás 
között tisztázni megnyugtató módon. Az 
ökotermesztésbe bevont mezőgazdasági 
területek nagyságának vizsgálatakor egy-
értelmű leszakadás figyelhető meg az új 
tagállamok részéről. Kizárólag Csehország 
haladja az EU-átlagot az újak között, míg 
a legtöbb kelet-európai országban az 1 
százalékot sem éri el a biotermelésre el-
különített mezőgazdasági területek aránya. 
A társadalmi jólét legmagasabb szintjével 
rendelkező európai országokban (a skandi-
náv államok és Ausztria) a legmagasabb az 
ökotermékek aránya.
Összefoglalva, a tanulmány több indi-
kátor mentén összehasonlítja az európai 
országokat a környezetvédelemben elért 
eredményeik, környezettudatosságuk 
alapján. Mindezek mellett minden esetben 
említi azokat az új célkitűzéseket és szak-
politkai fejleményeket, amelyek az Európai 
Bizottságban, Parlamentben és a Tanács 
körül napirenden vannak napjainkban. A 
tanulmány megállapítja, hogy a környe-
zetvédelem minden korábbinál nagyobb 
jelentőséggel bír az EU-n belül, gondoljunk 
csak a márciusban megrendezett klímaválto-
zással kapcsolatos energia-csúcstalálkozóra, 
de hasonló elszántságot mutat a napokban 
bemutatott Zöld Könyv is, amely a környe-
zetvédelmi és energiapolitikai célok piaci 
alapon (vagyis gazdasági és adóeszközök-
kel) történő előmozdításáról kíván uniós 
szintű vitát generálni.

LÁSD ZÖLDBEN A VILÁGOT – 
GREENEXPO 2007



HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN MÁR MŰKÖDIK 
AZ E-ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER

2007 március 31-én az Albacomp Zrt. átadta 
Hódmezővásárhely új elektronikus önkormányzati 
rendszerét. Az Európa Terv keretében működő 
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 
mintegy bruttó 290 millió forintos támogatásával 
és az önkormányzat közel 40 millió forintos ön-
részével megvalósult projekt révén egyszerűsödik 
a hivatali ügyintézés mind az önkormányzati 
munkatársak, mind az ügyfelek részére, másrészt 
a városi portál fejlesztésével a polgárok és a 
vállalkozások a jelenleginél is szélesebb körben 
férhetnek hozzá hasznos információkhoz. A 
Magyarországon futó e-önkormányzati projektek 
között egyedülálló módon Hódmezővásárhelyen 
épült ki az önkormányzati rendszer és az országos 
Ügyfélkapu közötti kapcsolatot, amely eredmé-
nyeként az ügyfelek már ma is a szolgáltatások 
széles körét tudják elérni.
Hómezővásárhely Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 2003-ban dolgozta ki a város 
és vonzáskörzetének középtávú informatikai 
stratégiáját, amelyben három terület fejlesztését 
– a hivatali munkavégzést hatékonyan támogató 
egységes informatikai architektúra kiépítését, az 
állampolgárok számára a hivatali szolgáltató szerep 
kialakítását és a létrejött informatikai infrastruktúra 
használatát segítő képzés és oktatás lebonyolítá-
sát – tűzte ki célul.
Az Elektronikus Önkormányzat megvalósításához 
a forrást az önkormányzat részben a GVOP 
4.3.1 program kapcsán benyújtott sikeres pályá-
zatával elért támogatás révén, részben pedig saját 
erőből biztosítja. A megvalósításra kiírt tendert 
az Albacomp Zrt. nyerte, így lehetőség nyílt egy 
modern, a mai kor lehetőségeit kihasználó Elekt-
ronikus Önkormányzati rendszer bevezetésére.
A fejlesztési projekt céljai közt szerepelt, hogy 
az önkormányzati ügyintézési rendszer alkalma-
zásával látványosan javuljon az ügyfélkiszolgálás 
minősége, csökkenjen az ügyek intézéséhez 
szükséges idő, széles körben elérhetővé váljanak 
a város térinformatika információi, illetve az ön-
kormányzat portálja a közhasznú információik 
publikálása mellett a fórum és a hirdetési felület 
biztosításával tovább erősíti az önkormányzat 
szolgáltató jellegét.
A céloknak megfelelően megvalósított projektben 

elkészült az Elektronikus ügyintézési és előjegyzési 
rendszer (www.hodmezovasarhely.hu), amely 
lehetővé teszi mintegy 60 féle ügy elektronikus 
ügyintézését, azaz a dokumentumok kitöltését, 
fogadását és feldolgozását, illetve nyomon köve-
tését. A szolgáltatások zöme regisztráció nélkül 
érhető el, a helyi adózási ügyek intézésére pedig 
az okmányirodában is igényelhető Ügyfélkapu 
Azonosítóval nyílik lehetőség.
A szolgáltatások közé tartozik 20 féle kiemelt 
fontosságú ügyben a kérelmek, bevallások 
elektronikus, akár otthonról vagy a munkahely-
ről történő benyújtásának lehetősége, időpont 
előjegyzési lehetőség a legfontosabb 15 féle 
önkormányzati ügyben, az internetről letölthető 
és elektronikusan kitölthető formanyomtatványok, 
illetve az elektronikusan is intézhető ügyekről szó-
ló tájékoztatás. Mostantól e rendszeren keresztül 
történhet olyan ügyek bonyolítása, mint például 
a szolgáltató üzletek működési engedélyeinek 
és a közterület-használati engedélyek kiadása, a 
szállásadó nyilvántartásba vétele vagy akár a szó-
rakoztató játékgépek működésével kapcsolatos 
hatósági ügyintézés. Mindezeknek köszönhetően 
a hivatali sorbanállás jelentősen csökken, és az 
interneten keresztüli időpont lefoglalás segítség-
ével a személyes megjelenést igénylő ügyek 
esetében a polgárok számára az ügyintézés sokkal 
gördülékenyebbé vált.
A kormányzati portállal való kapcsolat, azaz az 
ügyfélkapu rendszerének a használata szükséges 
a személyes azonosítást igénylő önkormányzati 
ügyek intézéséhez, például a helyi adók bevallásá-
hoz. Ezen a kapcsolaton keresztül lehet a személy 
„hitelességét” ellenőrizni, ez váltja ki a személyes 
megjelenést és a személyi azonosító okiratok be-
mutatását. Azoknál az önkormányzatoknál, ahol 
nem alakították ki az ügyfélkapu rendszerével a 
kapcsolatot, ott a személyes azonosítást igénylő 
ügyek elektronikus intézése nem lehetséges.
A térinformatikai modul a hivatali ügyintézők 
munkáját támogatja a térinformatikai támogatást 
igénylő ügyek végrehajtásában, például az épí-
téshatósági ügyek kezelésekor. Mindez azért is 
fontos, mert az országban a legnagyobb külterü-
leti területtel Hódmezővásárhely önkormányzata 
rendelkezik. A nyilvánosság számára az interneten 

elérhető interaktív térképek tartalmazzák mind-
azokat a hasznos információkat, amelyeknek a 
földrajzi elhelyezkedése is fontos, például útvon-
alak, ellátási körzetek, stb. 
A megújult portál bővebb információkkal szolgál 
a városban és térségében zajló eseményekről. 
Ezen túlmenően a portál biztosítja az azonosított 
felhasználók számára az elektronikus ügyintézési 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést is.
Az e-önkormányzatok kiépülésének – egyáltalán 
az internet használat elterjedésének – azonban 
előfeltétele az infrastruktúra megléte. Az ország 
több területén még napjainkban sem létesíthető 
internet kapcsolat, amely lehetetlenné teszi, hogy 
az elektronikus ügyintézés napi gyakorlattá váljon. 
A Hódmezővásárhelyen e-önkormányzati rend-
szert átadó Albacomp Zrt. a Bélapátfalvai 
Kistérség területén a Nemzeti Fejlesztési Terv 
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 
(GVOP 4.4.2) keretében kiírt Szélessávú 
hálózat kiépítése a Bélapátfalvai Kistérség Több-
célú Társulása területén című nyílt közbeszerzési 
pályázat nyerteseként 2007. március 27-én 
kezdte meg a szélessávú internet biztosítására 
alkalmas hálózat kiépítését. A 2007. december 
31-én záruló projektnek köszönhetően Balaton, 
Bátor, Bekölce, Bélapátfalva, Bükkszentmárton, 
Egerbocs, Egercsehi, Hevesaranyos, Mikófalva, 
Mónosbél, Nagyvisnyó, Szilvásvárad és Szúcs 
települések mintegy 14 ezer lakosa számára még 
az idei évben elérhetővé válik a világháló.
A vállalat az adott települések csatlakoztatásához 
55-60 kilométer hosszúságú, 1 Gbps sávszé-
lességű optikai gerinchálózatot hoz létre, amely 
Bélapátfalvánál csatlakozik az országos gerinchá-
lózathoz. A projekthez az Albacomp a terve-
zésen, a megvalósításon és az engedélyeztetésen 
kívül 5 évre szóló garanciát, rendszertámogatást 
és hibaelhárítást vállal. 
Mind a világháló térhódítása, mind az e-önkor-
mányzatok kialakítása a Közép-dunántúli Régió-
ban is kívánatos fejlődési irány. Régiónk gazdasági 
és infrastrukturális fejlettsége megalapozza azt az 
elvárást, hogy az elsők közt legyünk az elektroni-
kus közigazgatás terén is, ám az eredmények még 
váratnak magukra.
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LUCKY LUKE 4. : A NAGYHERCEG
Goscinny és Morris humoros vadnyugati 
történetét – főszereplői Lucky Luke, a 
villámkezű igazságosztó és lova, az örök 
kritikus beszélő 
ló, Jolly Jumper 
– bátran ajánlhat-
juk minden kor-
osztálynak. Az 
orosz nagyherceg 
v a d n y u g a t i 
viszontagságai al-
kalmat adnak arra 
is, hogy a rövid 
cirill betűs szö-
vegrészleteknél feleleveníthessük hiányos 
orosz nyelvtudásunkat.
A Pesti Könyv Kiadó sorozatában – a 
korábbi próbálkozások után (Forum Kia-
dó, Egmont) – végre kiváló fordításban 
olvashatjuk a jópofa történeteket.

300
Felnőtteknek szóló album – most játsszák 
a mozik a filmváltozatot – a Sin City 
történetek alkotójától, Frank Millertől. A 
fény-árnyék hatásokkal kiválóan operáló 
alkotó stílusa színes kivitelben is nagyszerű 

élmény. A spártaiak thermophülei, veszte-
sen is győztes csatáját felidéző történetet a 
felújított legendás Rejtő képregényeket is 
megjelentető Képes Kiadó jegyzi. Borsos 
ára ellenére a keményborítós, rendhagyóan 
vízszintes formátumú kötet nem hiányozhat 
egyetlen rajongó könyvespolcáról sem!

PAPÍRMOZI 1. – 
KÉPREGÉNY-ANTOLÓGIA

A hat számot me-
gért Fekete – Fehér 
antológia, valamint 
a nyolc megjelené-
sig eljutott Eduárd 
képregény újság 
utódja mindazon 
értékeket felvál-
lalja, amelyeket 
elődei nyújtottak. 
98 oldalon kilenc 
képtörténet a műfaj legjobbjaitól hazulról 
és külföldről egyaránt!
Hiánypótlóak az alkotókat bemutató 
rövid cikkek, igényes a kivitel: várjuk a 
folytatást!

WARCRAFT NAPKÚT-TRILÓGIA II.: 
JÉGÁRNYAK

Egyre jobban divatba jön nálunk is a 
japánok képregénystílusa, a manga. Ha 
valaki nem kétperces élvezetnek szánja a 
képregény olvasását, igazán elgyönyörköd-
het a fantasztikusan mozgalmas, filmszerű-
en élvezetes kötet olvasásában, rajzainak 
barokkosan burjánzó csodáiban. Richard 

A. Knaak, a 
világhírű fantasy 
író készítette a 
szövegkönyvet, a 
rajzokat pedig a 
koreai származá-
sú manga sztár, 
Jae-Hwan Kim 
jegyzi.
A Delta Vision 
vaskos képregénye kötelező olvasmány 
minden fantasy rajongó számára!

NYÁRI SRÁCOK 1.
Végül egy paj-
zán, szigorúan 
f e l n ő t t e k n e k 
szóló kiadványt 
ajánlunk, amely-
ben az egyetemre 
frissen bekerült, 
p u b e r t á s k o r i 
személyiségza-
varokkal küzdő 
srác, Bud (persze nem a Bundy) pikáns 
kalandjait követhetjük.
Könnyed szórakozás, kivillanó popsik és 
cicik a soft-porno mangák japán szárma-
zású rajzolójától, Hiroki  Otsika-tól. A 
történet írója Chuck Austin, kiadója pedig 
a MangaAttack.

-veér-

A III. KÉPREGÉNYFESZTIVÁL 
ÚJDONSÁGAIRÓL

Március 31-én Budapesten, az elhíresült Erzsébet téri Gödör-
ben rendezték meg immáron harmadszor a magyar képregény 
seregszemléjét. Ezen sorok írója, régi gyűjtője és kedvelője a 
műfajnak, ám egyéb elfoglaltságai miatt (Utazás kiállítás) nem 
tudott ott lenni a rendezvényen. Ugyanakkor sikerült hozzájut-
nom néhány – erre az alkalomra kiadott – füzethez, így ezekről 
értekezek az alábbiakban. Végül – kedvcsinálóként – ismét köz-
lünk egy négyoldalas történetet, ezúttal külföldről, saját ma-
gyarítással. A sztori eredetileg a Heavy Metal magazinban látott 
napvilágot 1990 májusában. Szerzői: Theureau és Galliano.

KÉPREGÉNYEK 
NAGY

VÁLASZTÉKBAN
KAPHATÓK

A
SÁRKÁNYTŰZ 

SZAKÜZLETBEN!

TATABÁNYA,
KONZUM 

ÜZLETKÖZPONT
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A repülőgép-törzsutasok egyik 
rémálma, és a gondolatolvasási 
trükköm a tréningeken – mi köze 
ennek a kettőnek a céged straté-
giájához?

ELSŐ FELVONÁS: RÉMÁLOM A REPÜLŐN
Bár mindenki alszik a felszállás előtti biztonsági 
bemutató alatt, van egy elem, ami mindig meg-
fogja a fantáziámat. Emlékszel, hogy mi a szabály 
akkor, ha egyszer csak hirtelen nyomáscsökkenés 
lesz, és kioldódnak az oxigénmaszkok?
Először a saját magadét kell felvenned, és csak 
UTÁNA segíthetsz a többieknek, pl. a gyere-
keknek is. Nem mintha az udvariasság szabályai 
megszűnnének 10 ezer méter magasan, egy-
szerűen arról van szó, hogy ha nem magadról 
gondoskodsz legelőször, akkor pillanatok alatt 
elveszíted az eszméletedet, és már sem magadon, 
sem a többieken nem tudsz segíteni.
„Rendben, de mi köze ennek a cégemhez” – kér-
dezhetnéd, és teljes joggal. Nos a probléma 
ugyanaz: először a cégedet kell megmentened, 
mielőtt a vevőidet mentenéd meg.
Ennek ellenére sorban látom a cégeket, hogy az 
oxigénmaszkjukat gondolkodás nélkül szétoszto-
gatják, miközben ők maguk megfulladnak.
Mire gondolok: szemellenzősen kizárólag ügyfél 
projektekkel foglalkozni ahelyett, hogy időt 
töltenénk az eladással, marketinggel, termékfej-
lesztéssel. Tudom, hogy a legtöbb cégvezető egy 
szakember, akinek könnyű belemenekülnie a szak-
területébe, és – ahogy Michael E. Gerber írja 
a Vállalkozás Mítoszában – a cégében dolgozik 
ahelyett, hogy a cégÉN dolgozna.
Nemrég egy ügyfelem bevallotta, hogy „csak 
akkor kezdett el növekedni a cégem, amikor meg-
tanultam nemet mondani.”
Vállalkozóként rendkívül csábító minden egyes 
lehetőségre igent mondani, ráadásul az új dol-
gok varázsa nagy erő, aminek nehéz ellenállni. 
De a hosszú távú cégnövekedés és siker sosem 
azok jutalma, akik állandóan valami újdonságba 
kapnak, hanem azoké, akik tudnak fókuszálni 
valamire, és azt fejlesztik, növelik, menedzselik. 
Ehhez pedig sokszor kell nemet mondani - poten-
ciális partnereknek jó ötletekre, akár ügyfeleknek 

is megbízásokra.
A dac tehát lehet, hogy gyerekkorban fenekelés-
sel jár, de úgy tűnik, a sikeres vállalkozáshoz nél-
külözhetetlen. Különben kifogyunk az oxigénből

MÁSODIK FELVONÁS: 
GONDOLATOLVASÁS A MARKETINGBEN

A bűvész trükkjeit mindenki tudni akarja – a 
legutóbbi Marketing tervezési tréningen is megint 
odajött egy résztvevő, hogy áruljam már el neki: 
hogyan lehetséges az, hogy gyakran pont akkor 
válaszolok egy kérdésre az előadás során, amikor 
az még épp csak megfogant a fejében? Nos, egy 
marketingesnek nem extra az ilyen gondolatolva-
sás, hanem kötelező alapképesség. És ugyanúgy, 
ahogy egy bűvésztrükk is, csak egy kis előkészü-
letet igényel – és Te is elsajátíthatod.
Hadd mutassak egy példát, csak a kezemet 
figyeld!
„Boss öltöny vásár – minden féláron pénteken az 
irodaház aulájában!” Most pedig gyere közelebb 
a papírhoz, hogy belenézhessek a fejedbe... 
Igen, tisztán látom a kételyt: vajon eredetiek 
azok az öltönyök? Vajon nem „véletlenül leestek 
egy kamionról?”
És mi jár a Te vevőid fejében? Amikor egy 
potenciális vevőd találkozik céged reklámjával, 
azonnal kifogások, kétségek jelennek meg a 
fejében:
– vajon működni fog ez nálam is? 
– én leszek az első, vagy mások is vásároltak 
már? 
– mi van, ha mégsem azt kapom, amit ígérnek? 
– tényleg elhihetem ezt a fantasztikus ajánlatot? 
Az, hogy ezekkel a gondolatokkal a fejében fog-
e vásárolni, nagyrészt egy dologtól függ...
Ad-e a reklámod választ azokra a kérdésekre, 
kétségekre, kifogásokra, amik felmerülnek a 
potenciális vevődben, miközben a reklámodat 
olvassa?
A dac ott van ám bennük is, és ha nem 
mész elébe, ha nem kezeled le időben, akkor 
sokkal kevesebbet fogsz eladni, mint amennyit 
egyébként el tudnál. Egyszerűen azért, mert azo-
kat a tüskéket, kételyeket bent hagyod a vevők 
fejében. Pedig ki is vehetnéd!

Elimináljuk a kétségeket! Egészítsük ki az öltönyös 
reklámot így: „Boss öltöny vásár – minden féláron 
pénteken az irodaház aulájában – válogasson sza-
badon az óriási, választékban, amit németországi 
nagyáruházak eredeti Boss raktárkészletéből vásá-
roltunk fel – Önnek!”
...és már el is altattuk a kétséget.
Hogyan eliminálhatod Te is ezeket a kétségeket?
A tréningen onnan tudom, hogy mi jár a résztve-
vők fejében, hogy korábban már sokan feltették 
ezeket a kérdéseket. A legtöbben magukban 
tartják ezeket, de mindig vannak, akik bátran 
konfrontálnak egy trénert a kétségeikkel, ellen-
véleményükkel.
Ugyanígy lesznek a Te ügyfeleid között is olyanok 
– talán régi, kedves vevőid – akik ránéznek az 
új reklámodra, és megkérdezik: „Te, ez tényleg 
igaz?” És ha már megtudtad, hogy mik a kételye-
ik, akkor a reklámodat kiegészítheted egy sorral, 
ami megmagyarázza, elaltatja ezeket a kétségeket. 
De lehet, hogy senki sem osztja meg Veled ön-
ként – akkor meg kell kérdezned őket! Keress 
fel pár olyan vevőt, akiről tudod, hogy látta a 
reklámodat, megkapta a reklámleveledet, olvasta 
az ajánlatodat.
Magyarázd meg nekik, hogy Te hiszel ebben a 
termékben, de meglepően kevesen vásárolnak, 
és szerinted ez azért van, mert rejtett kifogások, 
kételyek, megválaszolatlan kérdések merülhetnek 
fel az emberekben. „Önben milyen kétségek me-
rültek fel, amik miatt úgy döntött, hogy inkább 
nem vásárol? Milyen kérdései maradtak, amire 
nem kapott választ?”
Hidd el: meg fogsz lepődni a válaszokon. És ver-
ni fogod a fejed a falba, hogy Te miért nem gon-
doltál erre! Egy jó marketinges tudja, hogy milyen 
gondolatok jelennek meg a dacos vevők fejében, 
és lekezeli ezeket előre. És a dacos vevő csodál-
kozni fog, hogy válaszolsz a fejében megjelenő 
kérdésekre. És a dacos vevő meg fog lepődni, 
hogy milyen jól ismered őt és a problémáit. És 
akkor a dacos vevő vásárolni fog. Tőled.

Jobb marketinget, több vevőt és vastagabb 
profitot kíván:

Wolf Gábor
Marketing Commando

A DAC-FAKTOR – DUPLA FÉKEZŐ 
HATÁS A CÉGNÖVEKEDÉSBEN
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OLASZ MÓDRA - KÖNYVAJÁNDÉKÉRT

Az ábra két, egymástól cikkcakkban elválasztott rejtvényt és 19 fekete 
négyzetet tartalmaz. A meghatározásokat soronként adjuk. Feladat a rejt-
vény megfejtése, és a köztük lévő választóvonal megrajzolása.
Beküldendők a vastagon szedett meghatározások megfejtései.
Beküldési határidő: 2007. május 15.
A beküldők közt a Sárkánytűz könyv-, kártya- és társasjáték szaküzlet 
könyvajándékát sorsoljuk ki!
Beküldési cím: Regio Regia magazin, 2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.
E-mailen is várjuk a megfejtéseket: info@regioregia.hu

Vízszintes:
1. Fantasy könyvújdonság címe – Játékvezető eszköze.
2. Bevagdosok – Ijed – Vasas futballista volt (Ignác).
3. Szolmizációs hang - -ve párja – rossz minőségű – Latin köszöntés.
4. Becézett Orsolya – Orosz folyó mellől való – Szórakoztató 
elektronikai eszköz.
5. Német halál – Szerelmes ajakérintés – Egyiptomi isten – Hímnemű 
orosz ő.
6. Kelta ábécé - Integrated Media Systems Center – Bandi egyneműi.
7. Zala megyei községből származik – Szobatiszta cicák illemhelye.
8. Távolra – Ez a nap - -vé párja – Levegő angolul – Kicsinyítő képző.
9. Láng Művelődési Központ – Téblábol – Vajon létezik-é?
10.  Rendben, ahogy az USA-ban mondják – Angol főúr – Nassolni 

való idegen szóval – Hidegen tart.
11. Spanyol labdarúgócsapat – A világtól elvonultan él.
12.  Mély női énekszólam – „A” gyakori bőrbetegség.

Függőleges:
1. Autókban a megtett utat mutatja.
2. „A” paripa – Coca-lak – Ébred.
3. Üres rúd! – Csavar – Keresztül.
4. Angol fantasy író volt.
5. Forma – Szám.
6. Varga Ottó – Ausztrál mozgókép központ – Szülő lányának férje - -re 
párja.
7. Ingatlanközvetítő Vállalat – Rajong érte – Üres lúd!
8. Állami bevétel – Duplázva anya – Előd.
9. Pofák – Beolvasás.
10.  A Balaton jege teszi tavasszal – „A” házát cipelő állatka.
11.  Szótévesztés – Páratlan karó! – Angol sírás.
12.  Átnyújt – Íz – Díszes.
13.  Orosz férfinév – Angol minden – M, ahogy a műveletlen ember 
ejti.
14. Vesz magának a tálból – Bajnokok Ligája – Gyomorürességem.
15.  Szintén – Atomi részecskék – Verő.
16.  Cirkuszi konferanszié.
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2006 nyarán hunyt el az 
kortárs angol fantasy-iro-
dalom egyik legjobb szer-
zője David Gemmel. Egyedi 
hősei és stílusa világszerte 
magával ragadta az olvasó-
közönséget, anyanyelvén 30 
regényét publikálták 22 éves 
pályafutása alatt. Hazánk-
ban eddig tizenegy kötete 
látott napvilágot, a hetekben 
végre magyarul is megje-
lent második nagy ciklusának 
első kötete.

David Gemmel 1948 nyarán született 
Londonban. Problémás gyermek és 
tinédzser volt, 16 évesen kicsapták az 
iskolából, mert szerencsejáék-szindikátust 
szervezett. Ezt követően rakodómun-
kásként, és a Soho-beli nightklubok-
ban kidobóemberként dolgozott. Itt 
figyeltek fel „aranyszájú” képességére, 
mivel ritkán kellett fizikai erőszakot al-
kalmaznia, többnyire kibeszélte magát 

a zűrös helyzetekből. Tovább 
fejlesztette ezen képességét, 
ami oda vezetett hogy 18 
évesen gyakorló újságírói állást 
kapott, később pedig szabad-
úszóként publikált a London 
Daily Mail, a Daily Mirror és 
a Daily Eypress hasábjain.
1976-ban ráktesztet végeztek 
el rajta, és amíg az eredményre 
várt, megírta első fantasy novelláját Dros 
Deinoch ostroma címmel. Saját maga így 
vallott erről később: „Azért kezdtem 
bele, hogy eltereljem a gondolataimat, és 
elűzzem a halálfélelmemet. A sztori egy 
erődről szólt, amit rettenetes ellenség 
ostromol, a nadírok. Benépesítettem az 
erődöt a hősök egy kicsiny csoportjával, 
akiket Druss, a Legenda vezetett. Az 
erőd tulajdonképpen én magam voltam, 
a nadírok pedig a Rák. Mindent bele-
adtam abba a novellába. Ez volt a Drenai 
nép megszületésének és az írói pályafutá-
som elindulásának kezdete.”
Első regénye végül az erre a novellára 

épülő Legenda (Legend) 
címmel 1984-ben je-
lent meg, és azóta számta-
lanszor újra kiadták már. Ezt 
követően 1986-ban vált 
főállású íróvá.
A leghíresebb sorozata a Dre-
nai Saga, amely a Legendával 
vette kezdetét, de később 
Gemmell két regényt írt Druss 

ifjú illetve felnőttkoráról, majd egy előz-
mény trilógiát is a sorozathoz csatolt, 
amelynek a hőse Árnyjáró (Waylander), 
az orgyilkos. A Saga többi regénye mind 
különálló történet. Magyar nyelven a 
Valhalla, majd a Delta Vision gondo-
zásában jelentek meg a regények, a Le-
genda 2005-ben már a második kiadást 
éle meg.

A DV 2007-ben kezdte meg második 
nagy regényciklusának, a Rigante-ciklus-
nak kiadását, melynek első része április 
elején került a könyvesboltokba. A 
korábbi Dreinai-saga-tól teljesen elváló 
új könysorozat elsősorban a kelta mito-
lógiából merít, melyhez amúgy szívesen 
nyúlt a szerző korábban is. 
David Gemmel ugyan már nincs köz-
tünk (rosszul sikerült szívműtétje után 
2006 nyarán távozott az élők sorából), 
azonban majd 20 még magyar nyelven 
kiadatlan regénye hosszú időre ad olvas-
nivalót hazai rajongótáborának. 

Veér Zoltán

Az angol hősfantasy koronázatlan királya

ÚJABB DAVID GEMMEL 
REGÉNYCIKLUS MAGYARUL

„Egy este, tizenöt éves lehettem, s éppen a Gyűrűk Urát olvastam újra, a vonaton 
hazafelé utazva. Mikor a szerelvény megállt, láttam, hogy a peronon három férfi ütlegel 
egy fiút. Az ösztönöm és a józan ész az súgta, hogy maradjak ki belőle, de Tolkien 
még mindig ott motoszkált a gondolataim között. Aragorn vajon megfutamodott vol-
na, vagy Boromir, vagy akár Csavardi Samu? A válasz egyértelmű nem volt, így hát 
közbeavatkoztam és leállítottam a harcot. Abban a pillanatban szinte elteltem a saját 
kiválóságom tudatával. Ez volt az az ajándék, melyet Tolkientől kaptam, és amit én 
megpróbálok továbbadni.”
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Előző számunkban beszámoltunk arról, hogy két 
balatonfüredi épületet is nívódíjra érdemesnek 
talált a FIABCI Nemzetközi Ingatlanszakmai 
Szövetség. Az Alba Villa tulajdonosai előtt már 
nem ismeretlen nívódíjasnak lenni, a budapesti 
Zsolt udvar második helyezést ért el a Magyar 
Tagozat által korábban meghirdetett pályáza-
ton. Az Alba Villáról Gyetvai Gézát kérdeztük.

– A FIABCI pályá-
zatán az összetettebb 
projektek sikeresek. 
Az Alba Villa majd-
hogynem önellátó, 
funkcióit tekintve szin-
te minden megvan 
benne. Amellett, hogy 
lakóépület, apartman-
hotelként is működik, 
az éttermen kívül 
uszoda – 20 méter 
hosszú medencével –, 
szauna, konditerem áll a lakók vagy üdülők rendelkezésére. Az épít-
kezés során két új épület mellett megújult egy régi is, a közel száz 
esztendős  fő- vagy fogadóépület, amely a vendégek programjainak 
lebonyolításához nyújt kellemes helyszínt. 

Az apartmanhotel Balatonfüreden és talán országos szinten is hi-
ánypótló beruházás, hiszen amíg Olaszországban rengeteg példát 
látunk az apartmanos üdültetésre, addig ez Magyarországon egyen-
lőre kevésbé elterjedt. Az elmúlt időszak tapasztalatai azonban azt 
mutatják, hogy jól döntöttünk, az Alba Villa egész télen tréningek, 
továbbképzések helyszíne volt, az elmúlt hetekben pedig telt házzal 
működtünk. 
Azt hiszem a családdal, vagy nagyobb társasággal utazók számára 
tényleg választási lehetőséget kínál az apartmanhotel, hiszen ezek 
a két-három szobás lakások kb. 50%-kal kerülnek kevesebbe egy 
hasonló felszereltségű 2 db 20-25 m2-es szállodai szobánál. Ez 
kényelmes elhelyezést biztosít akár öt, hat fő részére is. Szeretnénk 
végre túlmutatni a Balaton szezonális jellegén, ezt jelzi szlogenünk 
is: Egész évben Balaton! 

A lakóingatlanok kialakításánál figyelembe vettük a Budapesten 
elvárható magas minőséget, műszaki tartalmat. Ezt kínáljuk a füredi 

GYETVAI FIVÉREK 
– NÍVÓDÍJBÓL 
NEM AZ ELSŐ
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lakásoknál is, amelyek 60 és 100 m2 közötti alapterületűek. 
Az lakások árai tükrözik a minőséget, ugyanakkor a fenntartási 
költségeket (közös költség és rezsi) igyekeztünk alacsonyan tarta-

ni. Lakóink számára 
elfogadható közös 
költség tartalmazza 
az uszoda és wellness 
szolgáltatásokon túl a 
teljes takarítást, park-
fenntartást és bizton-
sági szolgáltatásokat, 
őrzést is. A megépült 
hatvan lakást szép 
arányban értékesí-
tettük, még talán tíz 
lakás vár gazdára. 
A 2004-2005-

ös években kockázatos befektetésnek tűnt az építkezés, hiszen a 
2001-es lakásépítési bumm után kicsit lelassult a piac. A Balaton-
nál a tó vizének alacsony állása is hatással volt az ingatlanpiac hely-
zetére. Sok házra került eladó tábla, nem csak ingatlanberuházók 
által, hanem a magánszemélyek is értékesíteni akarták tulajdonukat. 
A helyzetet nehezítette, hogy felkerült a palettára Horvátország, és 
elérhetőnek tűnt a tengerparti ingatlanvásárlás. 
Mára kiegyensúlyozott ingatlanpiacról beszélhetünk, a horvát ten-
gerparton lebontottak néhány házat, amely jelezte az ottani helyzet 
bizonytalanságát, és alábbhagyott a vásárlási kedv, a Balaton pedig 
úgy néz ki, kilábalt természeti mélypontjáról. Az utazóközönség 
aránya is megváltozott, átvette a vezetést a belföldi turizmus. Igény 
van a színvonalas szolgáltatásokra, mind lakásvásárlás terén, mind 
üdüléskor, így a kulturális élet vonzása kiegészülhet olyan minőségi 
szolgáltatási háttérrel, amely tovább erősíti a Balaton jelentőségét. 
Reményeink szerint az Alba Villa helyzetére is hatással lesz, hiszen 
a villa teret ad a kulturális rendezvényeknek, mi pedig továbbra is 
támogatjuk ezeket a törekvéseket.

Például megemlíthetjük az Alba Villában is koncerthelyszínt találó 
II. Nemzetközi Gitárfesztivált amikor 2 db koncert lesz június 24-
én 17 órakor Csáki András klasszikus gitárkoncertje és június 28-án 
17 órai kezdettel Pusztai Antal jazz koncertje. 

Ezen kívül immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a az 
Alba Villa Operagála július 26-28-án, a füredi Anna-bál kísérő-
rendezvényeként, a Gyetvai Fivérek Zrt. és Balatonfüred város tá-
mogatásával, a Mendhelsson kamarazenekar és számos operacsillag 
részvételével.

GYETVAI
FIVÉREK
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Aki már autózott a Székesfe-
hérvárt Dunaújvárossal össze-
kötő 62-es úton, az tudja, hogy 
a hatalmas forgalom számos 
helyen tönkretette a burkolatot, 
a településeken, ahol áthalad 
(Seregélyes, Szabadegyháza, 
Perkáta) szinte életveszélyes 
átmenni a másik oldalra. Az ott 
élők nyugalmat szeretnének. Az 
illetékesek harminc éve ígérge-
tik az elkerülő utak megépíté-
sét, ám csak mostanság néz ki 
úgy a helyzet, hogy ez meg is 
valósulhat. Erről és turisztikai 
terveikről beszélgettünk Somo-
gyi Balázzsal, Perkáta polgár-
mesterével.

– Hogy áll a 62-es perkátai elkerülő 
útjának ügye?
– Úgy tűnik, hogy végre pont kerül az ügy 
végére. Az elmúlt négy évben négy külön-
böző variációt dolgoztak ki az illetékesek, 
két déli és két északi nyomvonalat ajánlottak. 
Februárban döntött képviselő-testületünk, 
hogy átveszi a belterületünkön áthaladó út-
szakaszt, és a déli, kevésbé dombos elkerülő 
út megépítését támogatja. Az út megépítése 
nem a mi feladatunk, a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. pályáztatja meg a jövendő 
kivitelezők között a munkát. A 2007-
2008-as év az előkészítésről szól majd, 
hiszen a tervezett nyomvonalon mintegy száz 
tulajdonossal kell megegyezni a kisajátításról a 
NIF Zrt.-nek. Optimista várakozások szerint 
2009., a pesszimista jóslatok szerint 2011. 
lehet a mintegy hat kilométer hosszú új szakasz 
átadásának éve.

– Mi lesz a 62-es út belterületté nyilvá-
nítandó szakaszával?
– Az autópálya építése óriási átmenő forgal-
mat hozott, az úttest, de számos ház és a csa-
tornarendszer is megrongálódott, megsérült. 
Most tárgyalunk az építtetővel, az M-6-os 
konzorciummal a kármentesítésről. Tavaly fel-
hívást tettünk közzé, amire mintegy negyven, 

fotóval illusztrált bejelentés érkezett a lakos-
ságtól. Reméljük, hogy az egy- és négymillió 
forint közötti kárigények kielégítésre kerülnek 
mihamarabb. A megkerülő útról szóló szerző-
désben benne van, hogy az úttesten, mintegy 
öt km-es szakaszon a Magyar Közút és a 
majdani építő burkolatjavítást végez, így talán 
ez a gondunk is megoldódik.

– Csak gondot okozott a 62-es út 
eddig?
– Hála Istennek nem, hiszen például ezen 
autózott legújabb, betelepülő beruházónk, a 
Bionat Kft. igazgatója, Justus Gyula, amikor 
meglátta a község központjában a hatvanas 
évek óta üresen álló egykori malom épületét. 
Megtetszett neki a hatalmas belmagasság, 
ezért megvásárolta, felújította, felszerelte a 
legkorszerűbb gépekkel, és maholnap beindít-
ja a környezetkímélő, műtrágyát helyettesítő 
bakteriális folyadék gyártását. Egyrészt így 
munkahelyeket teremt, másrészt pedig kicsi-
nosította a romos épületet.

– Milyen fejlesztéseket terveznek a kö-
zeljövőben?
– Turisztikai lehetőségeinket szeretnénk fej-
leszteni, hiszen ezen a téren elég szegényes 
volt eddig a perkátai kínálat. Elsőként egy kis-
térségi program keretében a három szárnyból 
álló, nagy parkkal körülvett Győry-kastély 
felújítását, hasznosítását szeretnénk meg-
valósítani. Mivel jelenleg nincs szálláshely a 
faluban, ez a projekt ezt is megoldaná, amihez 
konferenciaturizmust szeretnénk kapcsolni. A 

parkban most is van két focipálya, ezért 
azt tervezzük, hogy valamelyik labdarúgó 
akadémia előkészítő tagozataként, 10-14 
éves gyerekek tanulhassák itt a legnépszerűbb 
sportág csínját-bínját. Az OLLÉ program 
keretében műfüves pálya építésére is pályázni 
fogunk.

– És rendezvények területén mit ter-
veznek?
– A kastélyhoz kapcsolódna imázsteremtő 
rendezvényünk, amit először idén nyáron 
bonyolítunk. 2007. nyarán kétnapos – ez 
a későbbiekben bővülne – összművészeti 
fesztivált szervezünk, ahol Perkátáról elszár-
mazott jeles művészek lépnek majd fel a tánc, 
a színház, az opera és az operett műfajában, 
és mutatják be képzőművészeti alkotásaikat. 
A kastély környéke ad helyet majd a Bics-
ka-fesztiválnak is, szeretnénk rossz hírünket 
(bicskás falunak tartanak bennünket) pozitív 
irányba fordítani ezzel a rendezvénnyel. A 
hagyományos Perkátai Lovasnapok is megújul, 
közös, kistérségi szervezésben kerül lebonyo-
lításra. Adony – Iváncsán lenne a fogathajtó, 
míg nálunk a díjlovagló verseny. A rendez-
vénnyel a lovasturizmus fejlődését igyekszünk 
elősegíteni, amelyet akár a vadászat felé 
is kiterjeszthetünk. Az M-6-os autópálya 
megépülése amúgy is közelebb hozta hozzánk 
Budapestet, és a nagyvilágot. Ötleteinket, 
az előkészítő munkát komolyan kell venni, és 
akkor ki tudjuk majd alaposabban használni 
adottságainkat.

veér

MEGKERÜLŐ ÚT ÉS TURISZTIKAI 
TERVEK PERKÁTÁN
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MIÉRT LEGYEN ÉPPEN A 
T-MÁTRIX?

Mert társaságunk 1994 óta van 
otthon az építőiparban, s nemcsak 
otthonokat teremtünk. Az eltelt kö-
zel másfél évtized alatt számos családi 
ház, ipari létesítmény megépülése, 
intézményi rekonstrukció fűződik ne-
vünkhöz, megrendelőink legteljesebb 
megelégedésére. Tevékenységünk 
magas színvonalát jelzi, hogy a me-
gye több önkormányzata építőipari 

tervei meg-
valósításához 
már visszatérő 
p a r t n e r k é n t 
a T-Mátrix 
Kft.-vel köt 
k i v i t e l e z ő i 
szerződést.
Az elmúlt 
hónapokban 
az oroszlányi 
uszoda felújítását végeztük, így a már-
ciusban, az átadás után a város lakói 

egy, a kor igényeit maximálisan 
kielégítő, megszépült épületet 
vehetnek birtokba. Azt gondo-
lom, hogy a nevünkhöz fűződő 
épületek látványa önmagáért 
beszél, de azok kedvéért, akik 
épp kivitelezőt kívánnak vá-
lasztani, néhány újabb érv, s el-
sőként a legfontosabb: generál 
kivitelezés. Tehát, munkánk az 
előkészítési feladatok ellátásával 
kezdődik, s akkor fejeződik be, 

amikor a boldog tulajdonos kezébe 
adjuk a kulcsot. A munkafolyamatokat 

mi koordináljuk, s 
saját mérnökeink 
precíz tervező, 
egyeztető munká-
jának köszönhe-
tően az épületek 
valóban olyanná 
válnak, amilyenné 
a megrendelő 
megálmodta.

Arra törekszünk, hogy partnereink 
az alapanyagok, szerkezetek kiválasz-
tásánál is elsődleges szempontként 
kezeljék a minőséget, s természetesen 
a döntés meghozatalát rendszere-

sen segítjük 
az anyagok, 
s z e r k e z e t e k 
ismertetésével. 
T á r s a s á g un k 
helyszíni vas-
beton készíté-
séhez szüksé-
ges vízszintes 
és függőleges 
z s a l u s z e r ke -
zetekkel is 

rendelkezik, amely a mai kor egyik 
legelterjedtebb és legjobb minőséget 
biztosító építéstechnológiája. Így 
nemcsak megbízható födémeket, fa-
lakat készítünk, de az egyedi igények 
teljesítését is bátran vállaljuk. De 
ugyanilyen bátran állunk a garanciára 
vonatkozó kérdések elé is, hiszen 
a törvényi kötelezettségnek eleget 
teszünk, s szerkezetek esetében akár 
a 15 évig tartó szavatosságot is 
biztosítjuk. Megtehetjük, mert mi, a 
T-Mátrix csapata, otthon vagyunk az 
építkezésben!

T-MÁTRIX – 
OTTHON AZ ÉPÍTKEZÉSBEN

Az időjárás kissé megtréfálta az építőipart, hiszen el-
maradt a zord tél, s akár az elmúlt hónapokban is szé-
pülhettek volna az otthonok, intézmények. 
A megszokás azonban nagy úr, így idén is 
februárban kopogtatott be a tervezgetés, 
tervezés ideje, hogy hetek múlva elkez-
dődhessen a megújulás. Ám nem mindegy, 
hogy a várva várt pillanatig, az új otthon 
kulcsának átvételéig hogyan töltjük min-
dennapjainkat. Idegeskedéssel, mert késik 
a kőműves, az ács, hogy szép, de hibásnak 
bizonyult a tervrajz, vagy azzal a nyugal-
mat, biztonságot jelentő tudattal, hogy terveink megva-
lósításához megfelelő partnert választottunk. Azt is jól 
tudjuk, hogy az egyre szélesedő kínálat is fejtörést okoz, 
hiszen számos építőipari társaság ténykedik a megyében, 
s valamennyien megbízhatóságukat, szakmai felkészült-
ségüket hirdetik.

T-MÁTRIX VÁLLALKOZÁSI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
2800 Tatabánya, Rezeda u. 9. Tel.: 34/512-080, Fax: 34/512-082

tmatrix@t-online.hu www.tmatrix.hu

mailto:tmatrix@t-online.hu
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ŐSZRE VÍZZEL FŰTIK MAJD AZ 
AGÁRDI TERMÁLFÜRDŐT

Januárban azt hallhattuk Gár-
dony polgármesterétől, Tóth 
Istvántól, hogy a gyógyfürdő 
és majd a város intézményei, 
talán lakóházai is az Agárdi 
Termálfürdőt ellátó termálkút 
meleg vizével lesznek fűthe-
tőek. 

– A gyógyfürdő tekintetében több minden 
változott. A város, eredeti tervei szerint 
bérbe kívánta volna adni a fürdő üzemelte-
tését, a képviselőtestület azonban amellett 
döntött, hogy személycserével, de saját 
kézben tartja ezt a feladatot. A tervezett 
fűtéskorszerűsítés is saját beruházásban 
valósul meg, ehhez még nincs szükség a 
visszasajtoló kút megépítéséhez, így nem 
kell pályázathoz kötnünk a munka meg-
kezdését. 
– Az első lépcsőt jelenti a fürdő épüle-
tének és medencéinek hőcserélőn keresztül 
történő termálvizes fűtése. A visszasajtoló 
kút megépítéséhez – amely lehetővé teszi, 
hogy további épületeket fűthessünk meg-
újuló energiával – azonban pályáznunk kell, 
már ki is néztük a KEOP-ban a megfelelő 
lehetőséget. A pályázatot reményeink sze-

rint elnyerjük, és a megépülő kút a fűtésre 
használt melegvíz elvezetésének közelében 
lévő intézményeket és lakóházakat is el-
láthatja majd, így ezeknél lecserélhető lesz 
a gázfűtés. 

– A kiépülő rendszer üzemeltetése 
kinek a kezébe kerül?
– A város egy gazdasági társasággal kö-
zösen fogja beadni a pályázatát. Két lehe-
tőség van, az egyik, hogy a cég elvégzi a 
megrendelt munkát, amelyért díjazás jár, és 
a város üzemelteti a továbbiakban a rend-
szert, vagy a munkát végző cégnél marad az 
üzemeltetés meghatározott időre, és ennek 
letelte után kerül a városhoz a feladat. 
Még nem dőlt el, hogy melyik utat járjuk, 
az biztos, hogy a város érdekeit fogjuk a 
döntésnél szem előtt tartani, hiszen általunk 
fenntartott intézményekről van szó, így ezek 
fűtésszámlája is a városkasszát érinti.

– Milyen sors vár a lakosságra?
– Nemrég látogattam meg egy német 
biofalut, amely Göttingentől 18 kilomé-
terrre fekszik. A város fűtését és használati 
meleg vizét egy biomassza erőmű adja. A 
beruházáshoz helyi, régiós és uniós forrá-

sokat vettek igénybe, illetve a lakosság is 
beszállt, nagyságrendileg 2500 euróval. 
Az erőmű kukorica, szerves trágya és ún. 
siló elegyével működik, amelyeket a kör-
nyező mezőgazdaság állít elő, rendszeres 
bevételt biztosítva a helyi és környékbeli 
gazdálkodóknak. A beruházás jól üzemel, 
a saját felhasználáson túl értékesítik a fenn-
maradó energiát. A falu összefogása és az 
erőmű megépítése példaértékű, ezekkel a 
tapasztalatokkal felvértezve alakítjuk a város 
lehetőségeit.

– Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül 
a biomassza mellett szavaz?
– Felmerült még a pellet, mint olyan meg-
oldás, amely egész közel áll a megszokott, 
kazánnal történő fűtéshez, így használata az 
emberek számára is könnyen megszokható 
lenne. Ez a lehetőség azonban csak akkor 
jöhet szóba, ha helyben tudjuk gyártani a 
pelletet, mert az utaztatás már jelentősen 
drágítaná a beszerzési árat. A helyben 
gyártás nem olyan lehetetlen, hiszen egy 
gépsor viszonylag olcsó, másfél milliós 
beruházásból megvan, és négy-öt ilyennel 
már elegendő mennyiségű anyagot lehetne 
gyártani. Csiribpusztán erre alkalmas he-
lyet is találnák. A város ezen részén nincs 
vezetékes gáz, és a fűtésen túl az itt élő 
embereknek is munkát jelenthetne egy ilyen 
üzem. 

Várjuk a további lehetséges megoldásokat 
is, és azokat a vállalkozókat, akik nem 
félnek valami újba kezdeni. Kevés példát 
látni hazánkban arra, hogy az újonnan 
épülő házaknál már figyelembe vennék az 
alternatív energiahordozókat, ezért még a 
bizalmatlanság is nagy. Talán ha több la-
kópark épülne ilyen fűtési rendszerekkel, a 
közvélemény is hamarabb tapasztalhatná az 
előnyöket. Gárdonyban körülbelül két év 
kell még a látható eredményekhez, a fürdő 
fűtéskorszerűsítése azonban idén ősszel már 
megvalósul.

V.É.
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A PORCIÓ Műszaki Fejlesztési 
és Vállalkozási Kft. 1991. má-
jusában alakult. Tagjai kizárólag 
magyar természetes személyek, 
valamennyien gépészmérnökök. 

A PORCIÓ Kft. mérnöki terve-
ző és szaktanácsadó cég, amely 
azonban energetikai befektetésein 
keresztül vállalkozási tevékenységet 
is folytat. Fő szakterülete a geoter-
mikus energiahasznosítás, fő tevé-
kenységei közé tartozik a termálvíz 

alapú hőszolgáltatás, energiaracio-
nalizálási tanulmányok, hitelkérel-
mek, pályázatok készítése, műszaki 
tervezés, szaktanácsadás, termálvíz 
hasznosítással kapcsolatos műszaki 
fejlesztések, beruházások fővál-
lalkozói lebonyolítása.

A PORCIÓ Kft. mérnökei a 
magyarországi geotermikus energia-
hasznosításban csaknem két évti-
zedes tapasztalattal rendelkeznek. 
Egy 1985. és 1988. között 

megva ló s í to t t 
energiaraciona-
lizálási program 
k e r e t é b e n 
t ö bb s é g éb e n 
új termálkutak-
ra alapozott 
é p ü l e t f ű t é s i 
rendszerek ké-
szültek el a cég 
szakembereinek 
tervezésében és 
bonyolításában. 

A PORCIÓ 
Kft. jelenleg 
S z a r v a s o n 
működtet ge-

otermikus fűtési rendszert, illetve 
korábban még egyet üzemeltetett 
Szegeden, amelyeket saját be-
ruházással, bankhitelre alapozva 
valósított meg. E vállalkozások 
lényege, hogy a PORCIÓ Kft. 
saját kockázatára olyan fűtési 
rendszereket épített ki, amelyek 
alapját a termálvíz hőenergiája 
adja, és amelyek üzemeltetésével 

a társaság, mint szolgáltató hosszú 
távon olcsóbb energiát szolgáltat 
fogyasztóinak, mint amivel azok 
korábban rendelkeztek. A cég ter-
veiben további hasonló rendszerek 
megvalósítása is szerepel, és ezen 
a ponton találkozhatnak céljaink 
Gárdony önkormányzatának terve-
ivel, hiszen a lehetőségek adottak, 
és a nyitottság is megvan a város 
részéről.

A PORCIÓ Kft. fennállása óta 
számos termálvíz-hasznosítási ta-
nulmányt készített, közreműkö-
dött vízjogi és környezetvédelmi 
engedélyek megszerzésében, hi-
telkérelmek kidolgozásában, illetve 
igény szerint beruházások kiviteli 
terveinek elkészítésében, és/vagy 
a beruházások fővállalkozói lebo-
nyolításában. 

PORCIÓ KFT. – ELŐSZÖR 
A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A budapesti központtal működő társaság tevékenysége miatt az 
egész ország területén dolgozik, ám a régióban most láthatnak 
munkához először. Az Agárdi Termálfürdő fűtéskorszerűsítését 
végzi, amely területen több évtizedes a cég szakmai múltja. 
Éppen itt az ideje tehát megismerni a Porció Kft.-t, eddigi mun-
káit, referenciáit.

PORCIÓ KFT.
1012 BUDAPEST, MÁTRAY U. 8/B.

TELEFON: 1-214 3727 TELEFAX: 1-214 5953
E-MAIL: PORCIO@PORCIO.HU 

mailto:porcio@porcio.hu
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ROCKLEGENDÁK TATABÁNYÁN
Március 17. Tatabánya, Sportcsarnok. Délután négy óra, alig párszázan 
lézengenek az arénában. Kezdenek az előzenekarok, ahogy sötétedik, 
megindul a tömeg. Jönnek az első sztárok, már szinte talpalattnyi hely 
sincsen. 
Üvöltenek a hangszórók, szól a kőkemény rock és a blues. Éjfél is jóval 
elmúlt, mire vége. Kitódulunk, friss levegő, mély lélegzet. Újra együtt vol-
tunk!
Hosszú évek óta nem volt ilyen fantasztikus buli Tatabányán. Jó lenne 
újra… Ezek a fiúk nem öregszenek, a jó bor is hosszú ideig érik.
A Vili, az Ádi, a Gazember, a Bill, a Lóri, a Feró, a Gidó, a Blöró… Rockle-
gendák, akik ma is megmozgatják a több ezres tömeget. Raáb Zoli végig-
fotózta a bulit, tartsunk hát vele!

Akcióban az előzenekarok legjobbika, a Krízis Práder Vili a gitárhős, az Ismerős arcokból

Török Ádi újra a Gőzhajón, a Minivel - kevesebb haj, több átélés Waszlavik a besorolhatatlan ezúttal Velorex nélkül
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A színpadon Bill, a király

Gidó, a Lord lelke Blues Company, a doboknál Szabó „Blöró” Pityu

A jégtánc és a Betarice csótánya: Nagy Feró

a világot jelentő deszkákon: A Mobil és Schuszter Lóri 
magához szólította a csajokat
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Ez állt a meghívóban, melyet szerkesz-
tőségünk néhány hete kapott, és mivel 
mi is nagy tisztelői vagyunk a magyarok 
honfoglaló fejedelmének, lóra – azaz 
autóra – kaptunk, hogy részt vegyünk a 
rendezvényen. Sajnos nem lehettünk ott 
mindkét nap – hiába, szorongatott a lap-
zárta -, ám így is betekintést nyerhettünk 
a követésre méltó esemény hangulatába. 
Ráadásul a szombat délelőtti program egyik 
attrakciója a hagyományos hun-magyar éte-
lek elkészítésére kiírt főzőverseny volt, hát 
beneveztünk erre is.
Mit ehettek eleink – ez volt a nagy kérdés, 
így hát a szakirodalom alapos kutatásával 
kezdtük a felkészülést. Így találtunk rá 
Cey-Bert Róbert Gyula, a kiváló gaszt-
ronómus és őstörténet-kutató nagyszerű 
könyvére, amely a Hunok és magyarok 
konyhája címet viseli. A könyv a legújabb 

kutatások tükrében részletesen bemutatja 
az ősi hun-magyar konyha szimbolikai és 
vallásfilozófiai tényezőit, amelyek meg-
határozták az áldozati ételek és az étkezési 
szokások értékrendjét. Ebből kiindulva a 
szerző olyan ételleírásokat állított össze, 
amelyek felidézik az ősi lovaskultúrájú né-
pek fejedelmi és ünnepi ételeit. Ráadásul 
felelevenít, illetve nem kis fantáziával maga 
is alkot ősinek tekinthető szavakat az egyes 
ételekre, illetve összetevőikre. (Ha valaki 
hitetlenkedve csóválná a fejét, amikor hun-
magyar folytonosságról beszélünk – hiszen 
az iskolában a finnugorizmust verték a 
fejünkbe – olvassa el írásunkat magazinunk 
34-35. oldalán!)
Így hát kiválasztottuk az egyik ételt; Ta-
nuzaba besenyő vaddisznóüstönyét, fejle-
velűs csücsürrel, és bográcsunkban bőszen 
nekiálltunk főzőcskézni. Magyarázatul ha 

nem értenék, 
miről is van 
szó: üstöny 
= rövid lével 
főzött fűsze-
res, zöldséges 
ragu, fejlevelű 
= káposzta, 
csücsür = 
töltött tész-
tabugyor, a 
tetején össze-
cs ippentve, 

amely így a csücsörítő szájra hasonlít. 
Tanuzaba (ahogy Anonymus írja a Gesta 
Hungarorum-ban)) a honfoglaló magyarok-
hoz csatlakozott besenyő vezér volt, akitől 
a Tomaj nemzetség származott, és így azok 
ősapjának számít.
Mi is kell egy ilyen ételcsodához? Például 
avar gyöket, amely nem más, mint vagy 
ezerféle zöld- és egész fűszer famozsárban 
összezúzva, amolyan ősi vegeta, erőteljes, 
gyömbéres ízzel, amit a belevetett cékla 
szelídít. Aztán a tésztához kell őrlény 
(teljes kiőrlésű liszt) és tikmony (tojás) is. 
Ne feledkezzünk meg a vaddisznóhúsról 
(mi a szakboltban „lőttük” – fagyasztva), 
és arról, hogy egy csepp zsiradékot sem 
szabad az ételbe tenni! Az uralkodó 
ízeiben édes (méz, fahéj, szegfűszeg, bo-
dzalekvár) – savanykás (citroml, citromhéj, 
kefír) üstöny mai ízlésünknek is megfelelő 
lett, ragyogóan sikerült. A nyálcsorgató 
közönség pillanatok alatt kiürítette bográ-
csunkat, alig bírtunk elmenteni belőle egy 
éthordónyit, hogy az otthoniakkal is meg-
kóstoltathassuk.
A szakértő zsűri – Németh Árpád Várpa-
lota polgármestere, dr. Szabó Pál Csaba 
a Szindbád Kht. igazgatója és Rácz Tamás 
vendéglátós – is honorálta fáradozásunkat, 
és a főzőverseny fődíját kaptuk. (Kis szép-
séghiba, hogy nem hirdettek sorrendet, 
valamennyi résztvevőt egyformán díjazták 
– de hát kicsire ugyebár nem adunk:)
Az étek mellé neszmélyi Királyleánykát 
kínáltunk Bartos Kálmán lábatlani gazda 
pincészetéből, amely szintén nagy sikert 
aratott. Persze kipróbáltuk az íjászatot, 
megcsodáltuk a kézművesek munkáit, szur-
koltunk a hagyományőrző harcosoknak, és 
integettünk a magyar érzelmű motorosok 
felvonulásán.
A délelőtt hamar eltelt, viszont bőszen 
fotóztunk, így olvasóinkkal is megoszthat-
juk élményeinket. A rendezvényen készült 
képeinket a következő oldalakon tekinthetik 
meg!

Vk.

I. HUN NAPOK VÁRPALOTÁN,
avagy hogyan készül 

Tanuzaba besenyő vaddisznóüstönye fejlevelűs csücsürrel?
„Az Őrzők Rendje Hagyományőrző Egyesület 2007. esztendejét 
a Turul Nemzetségből való kiváló hadvezér, hadúr, államférfi 
Árpád Nagyfejedelem (840-907) évének ajánlja és szenteli. Mint 
ismeretes vezérünk, nagyfejedelmünk a 907-es esztendőben 
halt hősi halált, immáron 1100 éve. Nekünk, hagyományőrzők-
nek kötelességünk, hogy ezt az évet Vezérünknek ajánljuk, hogy 
ebben az esztendőben rendezvények sorozatával állítsunk mél-
tó emléket részére, s ezzel természetszerűen alázattal adóz-
zunk dicső eleinknek. Az Őrzők Rendje Hagyományőrző Egye-
sület méltóképpen akar tisztelegni Fejedelmünk emléke előtt, 
ezért hagyományteremtő céllal, 2007. Szelek (április) havának 
14-15. napjára meghirdeti a Hun Napok rendezvénysorozatot. A 
rendezvény helyszínéül városunk (Várpalota) szívében található 
Thuri György  várat és annak környezetét  jelölte ki.”
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A Gyöngyösről érkezett versenyző szintén ősi hun eledelt készített, 
bográcsában Atilla hun királyi áldosát (áldos = hosszú lével főzött 
áldozati étel) készítette el

Az íjászversenyen a gyerekek, de a felnőttek is (előtérben Németh 
Árpád polgármester) kipróbálhatták tudásukat

A Regio Regia csapatának hölgytagjai (Cseh Teréz és Veérné Kiss Orsolya) nagy hozzáértéssel 
készítették a fejlevelűs csücsürt

A hagyományőrző rendek és egyesületek büszkén, és méltósággal viselték őseink ruháját

A bájos, szintén csodálatos, hagyományos öltözetben pompázó recepciós lányok ezt az ősmagyar 
vitézt is elvarázsolták



I. H
un N

apok - V
árpalota

63Regio Regia 2007. április

Hagyományos öltözékben kínálták portékájukat a kézművesek is

A legkisebbek számára egész napos elfoglaltságot kínáltak a rendezvény szervezői

Jólesett a pihenés a megfáradt harcosoknak és amazonoknak két csata között

Németh Árpád Várpalota polgármester, és a legkisebb hun, aki harma-
dik lett a gyermekíjászok vetélkedésén

Zajos sikert arattak a nemzeti érzelmű motorosok, akik körbehajtottak 
a Thuri - vár körül



A tatai Old Lake Golf Club 1998-ban 
nyitotta meg kapuit. Fennállása során folyamatos 
fejlesztések jellemezték és jellemzik ma is. A 
legfontosabb természetesen mindig a pálya és 
a golfozó. A 18 szakaszos, nemzetközi szinten 
is helytálló golfpálya megálmodói mindvégig arra 
törekedtek, hogy a természetbe tökéletesen 
illeszkedjék alkotásuk. Ennek köszönhetően a 
golfozók arborétumi környezetben érezhetik 
magukat, a csodálatos ősfás, természetes 
vizekkel tarkított pályán. A játék utáni jóleső 
fáradságot a kellemes hangulatú – a korábbi grófi 
birtok egyik gazdasági épületéből átalakított 
– klubházban pihenhetik ki.
A klub területén található 34 szobás Diana Golf 
Hotel két korábbi uradalmi épület felújításával 
készült el. A modern, légkondicionált, mini 
bárral, konferenciatermekkel, wellness részleggel 
megépített hotel őrzi a letűnt idők hangulatát is, 
utánozhatatlan miliőt teremtve ezzel.
A klub azért, hogy a golfjátékot Magyarországon 
szélesebb körben népszerűsítse, illetve a külföldi 
golfturizmus figyelmét, az országra, mint 

potenciális cél országra felhívja, nagyszabású 
golfversenyeket, társasági eseményeket is 
szervez.
Természetesen a klub szeretettel várja a kezdő 
játékosokat: felnőtteket és gyermekeket is. A 
gyermekek számára az idei Junior program 
keretében nyílik lehetőség a golf elsajátítására.
A kezdőknek mindenképpen javasolt, hogy 
képesített golfoktató irányításával kezdjék meg 
a játékkal való ismerkedést. A tatai golf klub 
vezető oktatója (golfnyelven: Pro-ja) a golf 
őshazájából származó, brit Damian MacPherson, 
aki korábban évekig maga is versenyjátékos volt. 
Az ő segítségével és egy kis kitartással bárkiből 
nagyszerű játékos válhat.
Az Old Lake közel 500 tagot számlál, akik 
között számos jeles üzletembert, nagykövetet és 
művészt is találhatunk. Az alapítás utáni években 
nagyobb részben az országban élő külföldi 
menedzserek, diplomaták, az ő családtagjaik, 
baráti körük golfozott, manapság azonban 
döntő többségben honfitársaink képviseltetik 
magukat a klubtagságban. Ne higgyünk tehát az 

előítéleteknek: a golf igazi kikapcsolódás, és igazi 
sport! Ami igaz, az annyi, hogy más sportágakkal 
összevetve egy egészen más életstílust nyújt 
imádóinak. Az a tény pedig, hogy a magyar 
golfjátékosok száma a rendszerváltás utáni 
Magyarországon folyamatosan növekszik, azt 
jelenti, hogy az új, feltörekvő réteg igényli 
a minőségi életmódváltást. 
A golfklub éppen ezért 
nemcsak a sport, 
hanem az üzleti 
és a kulturális 
élet jelentős 
s z í n t e r e 
is. A 
j á t é k 
a 

GOLFPARADICSOM A TATAI 
ÖREG-TÓ PARTJÁN



kötetlen kapcsolatépítés egyik legjobb eszköze, 
és valóban igaz, azokban az országokban, ahol 
a golf elterjedt, népszerű sportág, a nagy értékű 
üzletek sok esetben inkább a golfpályán, mint 
az irodákban köttetnek.
De mi is a játék lényege valójában, miért 
válhatott ez a sport a legkedveltebb (több mint 
65 millió ember játszik rendszeresen világszerte) 
egyéni sportággá a világon? A válasz nagyon 
egyszerűen hangzik: a golfjátékot kortól 
függetlenül bárki játszhatja, a sérülésveszély 
minimális, ugyanakkor a precíz mozdulatsor és 
a több kilométernyi gyors gyaloglás kellemes 
relaxációt, kikapcsolódást nyújt.

A golfjáték célja: egy pályaszakaszon 
az elütő ponttól a zászlóval 

jelzett lyukba a kis 
fehér labdát a lehető 

l e g k e v e s e b b 
ütéssel kell 

eljuttatnunk. A játék az 1. 
számú pályaszakaszon kezdődik 
és a 18. számú pályaszakaszon 
való lyukba gurítással fejeződik 
be. Az a játékos nyer, aki 
a 18 pályaszakaszt (azaz a 
bajnoki méretű golfpályát) 
a legkevesebb ütésből 
teljesítette. A játékos a 18 
szakaszos golfpályát kb. 4-6 
óra (játéktudástól függően) 
időtartam alatt játssza végig 
és a maximum 14 (különböző 
hosszúságú és dőlésszögű) 
ütőt tartalmazó készletéből 
választhat ütőt a parti során.
A talán bonyolultan hangzó 
szabályok a gyakorlatban 
sokkal egyszerűbbek, a játék 
kipróbálása pedig bárki előtt 
nyitva álló lehetőség. A tatai 
Old Lake Golf komplexum, 
szeretettel vár mindenkit, aki 
érdeklődik a gyönyörű játék 
iránt!
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Hogy ismert ember, az biztos, hiszen a neve 
alatt az egyik legnépszerűbb keresőmotor 35 
ezer találatot mutat. Ugyanakkor megosztó 
személyiség is. Van, ahol áldják a nevét és 
van, ahol testőröknek kell védenie, és tün-
tetnek ellene. Ő Tornyi Barnabás, az első 
osztályú tatabányai labdarúgócsapat régi–új 
edzője.

– Elég régi történet már a nem túl szép emlékű távo-
zása Tatabányáról, így nem árt, ha a fiatalabb gene-
ráció is megismeri egy kicsit közelebbről.
– Ötvennégy éves vagyok, Debrecenben érettségiztem, majd 
biológia-testnevelés szakos tanári diplomát szereztem. Sokáig 
a pszichológiával kacérkodtam, végül úgy döntöttem, hogy az 
ilyen irányú tehetségemet inkább a labdarúgásban szeretném 
alkalmazni. A Testnevelési Egyetemen szereztem szakedzői 

diplomát, de közben is, már 27 éves koromtól végeztem edzői 
tevékenységet. Végigjárva a ranglétrát minden korosztállyal 
dolgoztam, Szekszárdon még sportiskolai igazgató is voltam. 
A Bonyhád volt az első felnőtt csapatom, majd a Debrecen 
következett, innen Oroszlányra vetett 
a sorsom, ahol három percen múlott 
az NB I–be jutásunk. A Tatabánya 
volt az első csapatom a legmagasabb 
osztályban, sajnos a vezetők nem 
engedték kitölteni a szerződésem 
idejét. A továbbiakban még nyolc 
helyen dolgoztam több-kevesebb 
sikerrel, és az olimpiai válogatott 
edzője is voltam. Négy évig Kuva-
itban, majd az Egyesült Államokban 
tevékenykedtem. Visszatérésem után 

a Sport TV szakkommentátora lettem és egy ideig a Magyar 
Labdarúgó Edzői Testület elnöke is voltam.

– Hogyan került ismét Tatabányára?
– Török József elnök keresett meg telefonon. Mit mondjak, 
váratlanul ért a dolog, de miután leültünk tárgyalni, meg-
állapodtunk. A cél egyértelműen a bennmaradás az első 
osztályban. Itteni tevékenységem mellett folytatom a televíziós 
munkámat is, de ezután már csak külföldi mérkőzésekről mon-
dok véleményt.

– Egyes vélemények szerint könnyű helyzetben van, 
hiszen ha a csapat NB I–es marad, az óriási bravúr, 
ha nem, az szinte természetes.
– Szerintem itt egy stabil csapat működött, amely most őrült 
helyzetbe került. Őrült helyzethez pedig őrült edző kell. Ez 
egy őrült vállalkozás, és ez engem inspirál. 

– Teljesíthető a cél?
– Amikor még kívülálló voltam, a Debrecen és a Hon-
véd ellen nulla pontot tippeltem, és sajnos ez be is 
jött, immár az én irányításommal. A csapat játékában 
látom az előrelépési lehetőségeket. Még van hátra hét 
forduló, a csapat nem rossz, küzdeni fogunk a végső-
kig. Mi más lennék, ha nem optimista?

– Viszont, ha mégsem sikerül, biztosan újra 
rengeteg támadást kell majd elviselnie a nyil-
vánosság részéről is.
– Én soha nem kerestem a sajtót, igaz soha nem is 
mondtam nemet a szereplésre. Én soha nem tettem 

mást, csak nyíltan, köntörfalazás nélkül, pontos fogalmazással 
elmondtam a véleményemet. Nem fogok elbújni most sem. 
Azt azonban mindekképpen szeretném leszögezni, hogy most 

nem az én egyéni sorsom a fontos, 
hanem a tatabányai labdarúgás jö-
vője.

Az interjú készítését követően a Ta-
tabánya hazai pályán 3:2-re legyőzte 
a Fehérvár együttesét (erre 18 éve 
nem volt példa), így megkezdte a fel-
zárkózást. Lehet, hogy kezd hatni a 
csapatra Tornyi mester fanatizmusa?

Süle Károly

„ŐRÜLT HELYZETHEZ ŐRÜLT EDZŐ KELL”

A LEGFONTOSABB A TATABÁNYAI 
FOCI JÖVŐJE






