




Újdonsággal bővült Veszprém turisztikai, 
gasztronómiai, szabadidős és konferen-
ciahelyszínt nyújtó kínálata, hisz az év 
elején megnyílt Völgyikút Ház Gerecs Pé-
ter vezetésével példátlanul sok minőségi 
szolgáltatást nyújt vendégeinek.

A figyelemreméltó építészeti megoldáso-
kat felvonultató ház, és a környező, egy 
hektáros parkkal, őshonos fákkal, helyi 
forrás táplálta tóval, tízezer cserjével ön-
magában is látványosság, ám a teraszról 
és a parkból csodás panoráma nyílik a 
várra is.
A ház és a park nyugodt atmoszférája 
elfeledteti a vendégekkel a városközpont 
közelségét, így ebből csak a jó megkö-
zelíthetőség marad.

A Völgyikút Házban megtalálható az 
igényesen berendezett étterem és a jó 
konyha,  kilencszobás, családias panzió 
azoknak, akik pihenni érkeztek a király-

nék városába. A sportolni, szórakozni, 
szépülni vágyókat kávézó, internetezési 
lehetőség, három sávos bowling pálya, 
billiárd, fitness terem, aerobic-, spinning- 
és táncedzések, finn- és infraszaunák, 
gőzkabin, pezsgőfürdő, fodrászat, koz-
metika, masszázs, manikűr-pedikűr várja, 
amely szolgáltatások kedveltek a veszpré-
miek körében is. 

Az üzleti szféra igazán kellemes konferen-
cia helyszínre találhat a Völgyikút Ház-
ban, hiszen a  150 fős konferenciaterem-
mel, illetve a 30-60 és 16-20 főt befogadni 
képes két kisteremmel és professzionális 
audiotechnikával a ház tökéletes helyszí-
ne előadásoknak, partnertalálkozóknak, 
céges rendezvényeknek.
A Völgyikút Házzal a vendéglátás új di-
menzióját ismerhetjük meg – ahol minden 
elérhető, amire szükség lehet, mégpedig 
színvonalas szolgáltatásokkal, vendégba-
rát elrendezéssel a helyiek, a messziről 
jövők és a vállalati ügyfelek számára is.

Minden egy helyen...

Völgyikút Ház 

Völgyikút Ház
8200 Veszprém, Kopácsi u. 2. 88/688-800
www.volgyikut.hu
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E havi interjúinkból ajánljuk:

A „földhözragadt” ember – Szaxon J. Attila – 20. oldal
2007-es év vállalkozójává választották az IKR Zrt. ve-
zérigazgatóját, Szaxon J. Attilát. Valljuk be, manapság, 
Magyarországon mezőgazdasági tevékenységgel ezt el-
érni, igazán nagy dobás. Megkérdeztem hát a hogyant, 
és a miértre is választ kaptam.

Női vezetők a Királyi Régióban – Havasi Erzsébet – 22. oldal
A tatabányai OBI Áruház vezetője az 1994-es nyitástól 
dolgozik a cégnél, a következő évtől pedig a barkácsá-
ruház első embere. Munkáját folyamatos kihívásnak 
tekinti, empatikusnak, ugyanakkor kemény vezetőnek 
tartja magát. Úgy tapasztalta, hogy jó szervezéssel és 
jó partnerek segítségével összeegyeztethető a karrier és 
a család.

Dr. Borbély Katalin az új oktatási rektorhelyettes a 
MÜTF-ön – 24. oldal
Manapság ritkán tapasztalható, hogy a folytonosság 
komoly értéket képviselne a vezetői pályákon. Borbély 
Katalin, a tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főis-
kolája nemrégiben kinevezett, új oktatási rektorhelyet-
tese az intézmény „saját neveltje”.

Korábban Rumpold, ma Saubermacher-Bicske – 44. oldal
A ma Saubermacher-Bicske Kft. néven működő hulla-
dékgazdálkodási vállalat az idei esztendőben ünnepli 
alapításának tizenötödik évfordulóját. Rák József, ügy-
vezető igazgató - aki tízedik éve vezeti a vállalatot - szív-
esen gondol vissza az eltelt, igencsak sikeres időszakra.
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Új lappal…
Csak azért nem azt 
írtam a címben, 
hogy tiszta lappal, 
mert ugyebár a sajtó-
termékek előállítói, 
azaz a fránya újságí-
rók és a gaz nyomda 
mindenféle betűkkel 
meg képekkel el-
csúfítja a szűziesen 
tiszta papírlapot.

De komolyra fordít-
va a szót, megújult 
lappal köszöntjük a kedves olvasót összevont, tavaszi szá-
munkban. Már érett ez a változás, írásaink, partnereink 
igényei egyre inkább feszegették a korábbi kereteket.

Nos úgy gondoljuk, hogy a formai változások immár véget 
értek a Regio Regiánál (bár apróbb külcsínbeli javítgatá-
sok lesznek persze), hiszen immár klasszikusnak mond-
ható 210x270-es nagyságban, hatvannégy oldalon plusz 
borító jelenünk meg.

Tartalmilag is erőteljes megújulással találkozhat olvasónk, 
erőteljesebb rovatolás, hosszabb, és rövidebb cikkek az ed-
dig megszokottnál, rengeteg apró hír, nagyobb, kifejezőbb 
képek. Reméljük tetszeni fog!

A belső tartalom persze változni fog ezután is, hiszen 
nap mint nap új trendekkel, ötletekkel találkozunk, de 
egy dolog változatlan marad: szerkesztési elveink lényege 
továbbra is az értékek bemutatása marad!
Az új laphoz kellemes böngészést kíván:

Veér Károly
főszerkesztő



A hét település hét önálló világot jelent, 
amelyek különbözőségükben mégis egy-
másra találtak. Nyilvánvalóan utalhatnánk 
most a valamikori megyerendszerre, ezen 

belül is a járásokra, az ebből örökölt kap-
csolatokra és hagyományokra, bár úgy gon-
doljuk, a Várpalotai kistérség története ma 
már másként írandó. 

A történelmen túl egymásra találtak a te-
lepülések a Várpalota és környéke komplex 
környezetvédelmi rehabilitációs program 
keretében. Ezen nyelvtörő mondathoz 
tudni illik, a nehézipar környezeti terhelése 
miatt Várpalotát (és vele a környező telepü-
léseket) azon bizonyos „Piszkos tizenkettő” 
magyar város között tartották nyilván. A 
nyolcvanas évek második felében végzett 
környezetvédelmi és környezetszennyezési 
hatástanulmány eredményeként készülhe-
tett el az a program, amely alapján megta-
nulhatták a kifejezést a kistérségben: japán 
hitel.

A japán OECF bank nyújtott kormányzati 
garanciával, államközi szerződés alapján 
közel ötmilliárd yen hitelt a kistérség te-
lepüléseinek (az újonc Jásd kivételével) a 
program megvalósításához. Ma a várpalotai 
kistérség az ország „legösszkomfortosabb” 
területe, ahol százszázalékos a csatornázás 
és a gázellátás, a vezetékes ivóvízellátás, il-
letve a távhőellátást környezetbarát fűtőmű 
biztosítja.

A finanszírozó OECF bank szerint is Kö-
zép-Európában ez egyedülálló. A beru-
házásban érintett települések hozták létre 
a Várpalota és térsége Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulást. Ma már 38 ezer 
ember élvezi a „japán hitel” előnyeit. A 
települések önkormányzatai megkezdték 
a kölcsön visszafizetését. Nincs már fojtó 
füst, nincs már „Piszkos tizenkettő”. A föld 
alá elhelyezett teljes infrastruktúra megfe-
lelő alapot ad arra a kistérségnek, hogy a 
föld feletti lehetőségekről, az itt élők s az 
ide érkezők és itt megtelepülők egyaránt 
hasznos párbeszédet folytathassanak.
Ugyanakkor nem elhanyagolható tény, 
hogy a hitel visszafizetése óriási terhet ró 
az időközben bizony csőd közeli helyzetbe 
jutott kistelepülések számára. Az elmúlt 
húsz évben a különféle állami normatívák 
csökkenése, és a kötelező (ám nem kellően 
finanszírozott) feladatok megnövekedése 
nem várt módon befolyásolta az önkor-
mányzatok gazdálkodását – erősen negatív 
irányba.

Kistérségi tájoló

Új rovat a Regio Regiában
Lapunk formai megújulás mellett tartalmi átalakításon is átesett. Ennek egyik – jól látható – szelete az új rovatok megjelenése, illet-

ve a régiek átalakítása. Első fecskeként a Várpalotai Kistérség településeit, az ott történt és történő eseményeket vettük górcső alá. 
Persze szó esik a gazdasági életről, a turisztikai és kulturális értékekről is. Reméljük sikerül olvasóinkat tájékoztatnunk régiónk 

egyik legkisebb tájegységének mindennapjairól, örömeiről, gondjairól, szépségeiről a következő tíz oldalon!
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Kistérségi tájoló – Várpalota
Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Öskü, Ősi, Tés települések önkormányzati képvis-
elő-testületei 2004. június 28-án hozták létre a Várpalota Kistérség Többcélú 
Tárulást, A közelmúltban csatlakozott Jásd, amely a zirci kistérségből igazolt a 
„hatokhoz”.



A kistérségi társulás ta-
nácsa alig néhány hete vá-
lasztotta alelnökének a tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt 
Lajosfalvi József berhidai 

polgármester helyére Kere-
kes Annát, Ősi község első 
emberét.

– Ugyan csak rövid ideje mun-
kálkodom alelnökként, ám van 

rálátásom az ügyek ál-
lására, hiszen régóta te-
vékenykedem köztiszt-
viselőként (Ősiben és 
Királyszentistvánban), 
illetve képviselőként, 
2006 óta pedig polgár-
mesterként Ősiben.

– Nagy előrelépésnek 
tartom, hogy felállt a 
kistérségi munkaszer-
vezet, melyhez csatla-
kozott a közoktatási 
referens is. Dr. Döbör-
hegyi Csilla Edit veze-
tésével nagyon jó mun-
kát végeznek, a belső 
ellenőrzés sok mindent 
feltár, segít a gazdálko-
dás hatékonyabbá tétele 
érdekében

Kistérségi tájoló

Regio Regia 7. oldal

TEMA – Pétfürdői 
kezdeményezésre
2001. október 13-án Várpalotán az európai közösségek és az 
Európai Unió eddigi történetében egyedül álló módon két EU 
tagállam egy-egy kistérségének települései, az Olasz Köztársaság 
Marche tartományának, az ausztriai Karintia tartományának 
Lavant-völgy térsége, valamint az EU-hoz való csatlakozásról 
akkor még tárgyaló Szlovén Köztársaság Koroška kistérségének 
és a magyarországi várpalotai kistérség összesen 40 települése 
aláírta a Várpalotai Szerződést az Önkormányzatok Szövetsége 
Európában Nemzetközi Társulás (TEMA) alapokmányát. A 
TEMA-hoz azóta ötödik kistérségként csatlakozott a romániai 
Zsil-völgyi kistérség.
– Az akkori uniós tagországok (Olaszország és Ausztria) kistér-
ségei – tudtuk meg Horváth Évától, Pétfürdő polgármesterétől 
– nagyon örültek a társulásnak, mert mi többiek még nem voltunk 
tagjai az EU-nak, így a közös pályázataink akkor elsőbbséget 
élveztek. Mára ez a helyzet megváltozott, hiszen a többi ország 
is belépett az unióba, ezért a jogi személyiséggel nem rendelkező 
TEMA mellett egyesületeket kell létrehozni. Már bejegyezték a 
TEMA Italiana Egyesületet, és megalakult a TEMA Hungária 
is, melynek atyamestere Katona Csaba várpalotai alpolgármester. 
Ez azt jelenti, hogy újabb uniós pályázati lehetőségek nyílnak meg 
előttünk.
– A pályázatokon túl gyümölcsöző nemzetközi kapcsolatok ala-
kultak ki a kistérségek között a sport és a kultúra területén, gye-
rekeink külföldön tanulhatnak táborok keretében például ango-
lul. Reméljük, hogy a megújult szervezeti keretek között az eddig 
inkább takarékon lévő gazdasági kapcsolatok is erőre kapnak!

Felállt a 
munkaszervezet

A Várpalotai Többcélú 
Kistérségi Társulás elnöke 
Németh Árpád, Várpalota 
polgármestere. Véleménye 
szerint a kistérséggel az a 
probléma, hogy nem igazi 
döntéshozatali szint.

– Kistérségünket két város 
(Várpalota, Berhida), egy ko-
moly ipari hagyományokkal 
rendelkező nagyközség (Pétfür-
dő), két közepes (Ősi, Öskü), 
és két kistelepülés (Tés, Jásd) 
alkotja. A városok sokkal na-
gyobb lehetőségekkel rendelkez-
nek a források előteremtésére 
(pályázatok, kötvénykibocsátás, 
iparűzési adó, stb.), mint a 
kicsik, amelyek nagyon nehéz 
helyzetben vannak: olykor a 
működési költségek viselése is 

nehézségekbe ütközik számukra, szó szerint 
párezer forintos gondokkal küszködnek. Így 
aztán a közösen eltervezett térségi projektek 
önerejének előteremtése sem igen lehetséges 
a részükről. Ezért a tényleges együttműködés 
szintje szerintem a mikrotérség, ahol két-há-
rom település a nagyságrendjének megfelelő 
közös, kisebb beruházás, pályázat érdekében 
fog össze.
– Természetesen vannak működő kistérségi 
projektek, ilyen a nemrég új helyre költözött 
nevelési tanácsadó, a központi orvosi ügyelet, 
a járóbeteg szakellátás, a hivatal körzetköz-
ponti (építési- és szabálysértési hatósági) fe-
ladatainak ellátása. Dolgozunk a jelzőrend-
szeres házi segítő program beindításán, ahol 
az újrapályáztatás zajlik. Kistérségi szinten 
egyeztetjük a rendezvénynaptárunkat, hogy 
ne ütközzenek a falunapok és egyéb rendez-
vények, így is hozzásegítve a kicsiket ahhoz, 
hogy az adott időszakban minél többen láto-
gassanak el hozzájuk, és a közelben ne legyen 
programjaiknak konkurenciája!

Filléres gondokkal küszködve



Kistérségi tájoló

 Pétfürdő

Horváth Éva polgármester
– Pétfürdőn 1997 előtt, amikor önálló tele-
püléssé váltunk, a japán hitel kivételével nem 
volt semmiféle fejlesztés. A Nitrogénművek 
végzett minden beruházást, ami jó volt 
(jégpálya, tó, strand). A város, Várpalota 
élvezte az előnyöket, nálunk pedig a környe-
zetszennyezés csapódott le. Ez volt az elválás 
fő oka.
– Egykor Pétfürdőn nagyon jelentős számú 
műszaki értelmiség telepedett meg, mára 
sajnos eltűnt a vegyipar megtartó ereje, a 
fiatalok elmennek, az utánpótlás már nem 
helyből érkezik. Bár jók az adottságaink, el 
kell mondani, hogy nincsenek kitörési pont-
jaink. Gyakorlatilag nincs idegenforgalom, 
terjeszkedni sem tudunk, egyéb, új ipari léte-
sítmények sem tudnak nálunk megtelepedni. 

Ezért a legfontosabb, hogy az itt élőkkel 
megszerettessük a települést.
– Ennek jegyében dolgozunk. Be kell fe-
jeznünk a közműhálózat felújítását, hiszen 
például az ivóvízellátás korszerűsítésére 
(az azbesztcsövek kicserélésére) már nem 
futotta a japán hitelből. Idén ez is kész lesz, 
ha a Bakonykarszttal közösen befejezzük a 
munkákat a Hősök terén is. 
– Igyekszünk takarékosan gazdálkodni, 
jelentős intézmény átalakítást tervezünk. 
A koncepció jegyében első lépésben a két 
helyen lévő 16 osztályos iskolánk nagyobbik 
épületét kívánjuk korszerűsíteni, egy torna-
csarnokot is fogunk hozzá építeni, várhatóan 
2009-ben. Az alsó tagozat épületébe ezután 
pedig beköltözhetnek a közmunkások szoci-
ális helyiségei, valamint a hivatal és a Gon-
dozási Központ.
– Meg szeretnénk oldani azt, hogy a strand 
és a jégpálya újra működjön, ehhez vállal-
kozókat kívánunk bevonni. (Lásd pályázati 
felhívás a 13. oldalon!) Egyszóval élhetőbbé, 
szerethetőbbé akarjuk varázsolni Pétfürdőt, 
hiszen a választók bizalma, a rengeteg ci-
vilszervezet és a pezsgő kulturális élet erre 
kötelez bennünket!
Regio Regia 8. oldal

 Berhida

Pergő Margit polgármester
– Úgy gondolom, hogy újonnan választott 
polgármesterként sikerült felgyorsítani a 
Berhidán zajló folyamatokat. Olyan típus 
vagyok, aki jóval nagyobb tempót diktál, mint 
a megszokott. Örömmel tapasztalom, hogy a 

képviselőtestület és a hivatal dolgozói partne-
rek ebben a tempóváltásban. Én csak azt sze-
retném, ha mindenki pontosan tenné a dolgát, 
végigvinné a rábízott folyamatokat, és hozzám 
hasonlóan rendszerben gondolkodna!
– Gőzerővel zajlanak városunkban az integ-
rált városfejlesztési stratégia kidolgozása, 
munkaközi egyeztetések folynak, a finisben 
vagyunk. Mindennek következtében megújul 
a városközpont, a Hunyadi tér, Vásártér és a 
sportpálya környéke. Egy rekreációs közpon-
tot álmodtunk, ahol az orvosi rendelő mellett 
gyermekorvosi rendelő is működne. A tervek 
készen állnak, megjelentek a szükséges pá-
lyázatok is.
– A városközpontban épülni fog egy új 
üzletközpont lakásokkal, irodákkal, és 
megvan az engedély az Ősit és Vilonyát 
Berhidával összekötő kerékpárútra, va-
lamint a peremartoni városrészt elkerülő 
útra is. Bízunk, hogy a Leader – program 
keretében megvalósulhat a kis tó köré 
tervezett tanösvényünk, a sportcentrum, 
a gyártelepi sportpálya környékének rend-
betétele, és a Séd partján Vilonyával és 
Sóllyal közösen elképzelt sétálóösvény és 
bicikliút is.
– Az igazán látványos dolgok tehát ezután 
jönnek, ám mostani munkánk alapozza meg 
az elkövetkező évek fejlesztéseit.

 Öskü

Gyapay Zoltán polgármester
– Öskü úgynevezett ÖNHIKI-s település, 
nem tudjuk emelni az önként vállalt fel-
adatokat, a fejlesztési célú felhalmozásból 
– az új irányelvek szerint – már nem lehet át-
csoportosítani a működésre. Megpróbáljuk 
fenntartani likviditásunkat, ez nem könnyű 
dolog, hiszen félévente fizetni kell a japán 
hitel törlesztését is. Eddig átlag negyven-
millió forintos hiánnyal terveztünk évente, 
jó lenne ezt a szintet megtartani!
– Rengeteg pályázatot írtunk az iskola 
szinten tartására, a felújításra a korábban 
elgondolt 48 helyett kétszázmillióra lenne 
szükségünk. Sok a hátrányos helyzetű csal-
ád, ennek a problémának a kezelésére tavaly 
hárommillió forintot nyertünk. Készülünk a 
nyári pályázatokra, itt komoly szerepe lehet 
a helyi vállalkozókkal, egyházzal és a civil 
szervezetekkel közösen benyújtott anyag-
oknak is, hiszen a támogatás tartalma akár 
100%-os is lehet.
– Legfontosabb feladatunk az utak rendbeté-
tele, a csapadékvíz elvezetésének megoldása, 
a járdák felújítása. Tavaly sajnos ezekre nem 
volt érdemes pályázni. Kész terveink vannak 
a hivatal és az egészségház akadálymentesí-
tésére is.
– Jómagam képviselem a kistérséget a 8-as 
főút fejlesztési tanácsában. Jelenleg egy 
olyan közös anyagot készítünk, ahol az érin-
tett térségek 10-10 pontban megfogalmazott 
fejlesztési elképzeléseit összegezzük. Az a 
célunk, hogy a beruházást inkább befek-
tetésként, gazdaságélénkítő eszközként 
kezeljék az illetékesek, ne csak egyszerű 
útépítésként.



 Jásd

Nagy Csaba polgármester
– Bár csak 805 lakosa van Jásdnak, de nyu-
godtan elmondhatjuk, mindenünk megvan, 
ami a nyugodt élethez kell. Van óvodánk, 
szlovák kisebbségi nyelvoktató központként 
is működő iskolánk, Szápárral közös orvo-
sunk és védőnőnk. Működik az önkéntes 
tűzoltóság, a polgárőrség és a sportklub (én 
is itt kezdem harmincnegyedik idényemet a 
focicsapatban), van szlovák népdalkörünk, 
körjegyzőségünk pedig Téssel közös, ugyan-
akkor az intézményfenntartó társulásnak 
mi vagyunk a székhelye. Várpalotával éjjel 
fél tizenkettőig sűrű buszjárat köt össze 
bennünket.
– Nekünk a falusi turizmus jelenti a kitörési 
pontot, ennek érdekében pályázunk rend-
szeresen. Az elmúlt négy évben összesen 
85 millió forintot sikerült nyernünk fej-
lesztésekre. Az egészséges településért és a 
Mobilitás pályázaton a szabadidőközpontra, 
öltöző felújításra: a vizesblokk és a nyílá-
szárók cseréjére sikerült forrást találnunk. 
Környékünk valaha a vízimalmok vidéke 
volt, a 28-ból ma kettő működik. (Lásd 12. 
oldal!) A szentkúti búcsújáróhelyünk orszá-

gos hírű, szlovák tájházunk helytörténeti 
kiállításnak ad otthont. Lehet vadászni, az 
erdő ideális a túrázásra.
– A falu 1990-ben szinte a nulláról indult, ez 
ma is nagy terhet ró a lakosságra. Hátravan 
még a csatornahálózat teljes megépítése, és 
jó lenne egy borútat is létrehozni. Célunk, 
hogy különféle programokkal az egész évet 
feltöltsük, ne csak családi majálisunkra (má-
jus 1-2.), és a nyári időszakban keressenek 
fel bennünket a természet, és a falusi élet 
szerelmesei!

 Tés

Berki Józsefné polgármester
– Sajnos egyre jobban nyomaszt bennünket 
a kistelepülések majd minden gondja. Meg-
szűnt az iskolánk, az épület hasznosítását 
talán a Leader – program keretében tudjuk 
megoldani, erdei iskola, teleház, könyvtár és 
konditerem kaphatna helyet benne, ez utób-
bi vállalkozási formában működhetne. A 

Vöröskereszt a ráfizetés miatt (évente 10-11 
millió forintról van szó, ezt mi nem tudjuk 
átvállalni) megszünteti az idősek otthonát, 
így egy újabb üres épülettel „gazdagodik” 
az önkormányzat. Ötven év után, a korábbi 
ígéretek ellenére bezárt a Bakony Taka-
rékszövetkezet helyi fiókja is, és kérdéses a 
postánk sorsa is.
– Azért beszéljünk a pozitívumokról is. 
Költségvetésünkből – ha szűkösen is – de 
kijöttünk valahogy. Folyik az utak rendbe-
hozatala, újabb öt évre engedélyt kaptunk a 
szennyvíz elvezetésére is. Tervezzük járdá-
ink, az árkok és buszmegállóink felújítását, 
Ösküvel és Jásddal közösen pályázunk, 
hogy megújulhasson a szabadtéri színpa-
dunk, és annak lelátója.
– Szerencsére az itt élők minden jó dologra 
kaphatók, szemétszedési akciónkra ötven 
ember jött el, rendbetettük a temető kör-
nyékét. A mostani hullaházból ravatalozót 
szeretnénk kialakítani a lakossággal és az 
egyházzal közösen.
– Idén is megrendezzük a Tési Falunapot, 
szeretettel látunk mindenkit június 6-7-én 
kicsiny falunkban, Tésen, a Bakony tetején!

Kistérségi tájoló
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 Ősi

Kerekes Anna polgármester
– Településünk ideális helyen, 25-25 kilo-
méterre helyezkedik el a két nagyváros, 
Veszprém és Fehérvár között. Hátrányunk 
viszont, hogy semmiféle épített, turisztikai 
vonzerővel nem rendelkezünk. Elképzelé-
sünk szerint lehetnénk a Velencei-tó és a 
Balaton közti kerékpáros turizmus fontos 
megállóhelye. Ehhez megfelelő táborhellyel 
is rendelkezünk, hiszen az öt éve képzőmű-
vészeti táborokat fogadó Kertész tanyán van 
sátorverési és szálláslehetőség.
– Rendezési tervünk új utcák kialakítását is 
lehetővé teszi, ahova befektetőt, beruházót 
várunk. (Lásd 12. oldal!) Van egy, a kilenc-
venes években elkezdett, és máig befejezet-
len beruházás a faluban, egy megalomán 
sportcsarnok torzója, eközben nincs torna-
termünk, ahol a gyerekek mozoghatnának.
– Törékeny a költségvetésünk (mi is nyögjük 
a japán hitel törlesztését), ingatlanértéke-
sítéssel, fegyelmezett gazdálkodással pró-
báljuk fenntartani az egyensúlyt. A Leader 
– program, a különféle pályázatokon való jó 
szereplés rejti a kitörés lehetőségét.
– Van a faluban 123 vállalkozás, ezek nagy 
része ugyan nem éppen tőkeerős, de a leg-
többjük odaáll a közösségi kezdeménye-

zések mellé. Egyikük például lekaszálta a 
szoborpark füvét, majd mindenki részt vett 
a temető rendbetételében, a kerítést tavaly 
közadakozásból sikerült megcsinálni. Eb-
ben rejlik az igazi erőnk, a jó ügyek mellé 
szívesen odaállnak az emberek.
– Nagyon jól működő civil szervezeteink 
vannak, több híres ember származik Ősiből 
(Kubik Anna, Fekete László, Zayzon Csa-
ba, Bélafi Szilárd, Danis Lívia, Nagy Nóra), 
akik szívesen jönnek haza, hogy Falunapja-
inkat és egyéb rendezvényeinket színesítsék. 
Településünk jövőre ünnepli ezeréves fenn-
állását, ezt a szép évfordulót szeretnénk 
majd méltóképpen megünnepelni!



A játékvárat március első napjaiban avatták, a szemerkélő eső ellené-
re a hivatalos meghívottakon kívül több száz szülő és gyermek topor-
gott izgatottan, az átadási ceremóniát és a szalag átvágását várva.
 Németh Árpád polgármester megköszönte a svéd Hags cégnek és 
magyarországi képviselőjének, a Sándor Kertépítészetnek a munkát. 
Külön kiemelte, hogy a tervező azonnal vevő volt az ötletre, azaz 
a nagy vár mintaként való felhasználására. Persze pénzügyi háttér 
nélkül semmilyen jó elképzelés nem valósulhatna meg, a finanszíro-
zásról a Raiffeissen Bank gondoskodott.
A köszöntőket elmondták, a műsorok lezajlottak, a szalagot átvág-
ták az érintettek, és a tekintélyes gyerekhad, mint anno a törökök, 
hatalmas üvöltéssel rohanta meg a játékvárat. Látva a fiatalok és a 
szülők felhőtlen örömét, nyugodtan elmondhatjuk: óriási sikere volt 
az ötletnek, és a konstrukción nem múlik, hogy a mini erődítmény 
legalább annyi ideig szolgálja a gyerekeket, mint elődje annak idején 
a hős, várvédő magyarokat!

Várnak a várak Várpalotán!
Nagyoknak nagy vár, kicsiknek kis vár – ez a módi manap-
ság Várpalotán. A város vezetése ugyanis az új játszótér 
kialakításánál arra figyelt, hogy a Thury vár mintájára az 
aprónépnek is készüljön egy hasonló erődítmény.

– Mióta képviselik a HAGS céget, és miért pont 
őket?
– 2000 óta állunk kapcsolatban a svéd vál-
lalattal. Elsősorban a magas minőségű játé-
kokhoz ragaszkodtunk. Előny továbbá, hogy 
ezzel a játékeszköz-családdal nagyon jól lehet 
dolgozni. Elsődleges szempont tehát a biz-
tonság, de legalább ilyen hangsúlyos a játszva 
tanulás. A svéd termékek nem csak a gyártási 
minőséget jelentik, hanem egy tradicionális 
gondolkodásmódot türköznek. Biztonság és 
látvány együtt tud érvényesülni. Jellemzőek 
az egyszerű, letisztult skandináv formák, 
amelyek mégis érdekesek. Természetesen 
mindez a HAGS 60 éves tapasztalatának is 
köszönhető!

– A minőséget itt is meg kell fizetni?
– Attól függ, mit értünk ezen. Érdemes el-
gondolkodni azon, hogy ezeknek a játszó-
tereknek gyakorlatilag nincs karbantartá-
si-üzemeltetési költségük. 10 év teljes körű 
garanciát biztosítunk rájuk, s a gyakorlat jól 
mutatja, hogy ezek a játszóterek tíz év múlva 
is pontosan úgy néznek ki, mint az átadáskor, 
mert az erős terhelést, sőt még olykor a van-

dalizmust is bírják. Ha valaki tehát hosszú 
távon képes gondolkodni, hamar belátja, 
hogy ezek a játszóterek jóval olcsóbbak, mint 
a hagyományos kivitelűek.

– A Sándor Kertépítészeti Kft. nem csak játszó-
terek kivitelezésével foglalkozik. Mi mindent 
vállalnak még?
– Kerttervezéssel, tájépítészettel foglalko-
zunk, közparkokat, köztereket tervezünk. Az 
egész ország területén vannak referenciáink, 
ilyen például Budapesten az Erzsébet tér. 
Debrecenben a főtéri közterület tervezésé-
ben vettünk részt, vagy ugyanitt a Kölcsey 
Kulturális Központ környezetrendezését 
is említhetném. De a Közép-dunántúli 
Régióban is számos munkánk látható, Szé-
kesfehérváron a korábban kialakított három 
játszóterünkhöz tavaly 13 újat tervezhettünk, 
Nyergesújfalun, Ajkán, Balatonfüreden is 
gyönyörű játszótereket adhattunk át tavaly.

– Várpalotán egy teljesen egyedi játszóteret ter-
veztek. Sok nehézségbe ütköztek?
– A város egy egészen speciális igényt fogal-
mazott meg, egy egyedi dolgot, egy hangula-

tot szeretett volna megvalósítani, ami máshol 
még nincs. Várpalotára a helyi vár nagyon 
is jellemző, így ez erős inspirációt adott a 
feladathoz. Olyan játszóteret álmodtunk 
meg, ami emlékeztet ugyan a várra, de nem 
egyszerű másolata annak, nem makett. A he-
lyiek úgy érzik, hogy ez a játszótér csak nekik 
készült, s valóban ezt máshol nem is lehet így 
felépíteni. Ha valahol ehhez hasonló igény 
lesz, az biztos, hogy oda valami teljesen mást 
fogunk kitalálni.

Cseh Teréz
Sándor Kertépítészet Kft. 

1061 Budapest, Üllői út 5. III/23. 
T.: 1/321-8598 www.sandorkert.hu

Svéd minőség – nincs karbantartási költség

Játszótér a javából
A Sándor Kertépítészet Kft. a svéd HAGS játszóterek és utcabútorok kizárólagos 
magyarországi forgalmazója. A cég ügyvezető igazgatójával Sándor Tamással 
legutóbbi munkájuk átadásakor Várpalotán, a Vár Játszótér átadásán ismerked-
hettünk meg. Az egyedi kivitelű játszótér különlegességeiről, előnyeiről pedig már 
budapesti irodájukban kérdeztem.

Kivitelezők:
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A törvényi rendelkezés nem kis 
kihívást jelent az önkormányza-
tok számára, hiszen a végrehaj-
tást finanszírozási nehézségek 
akadályozzák. A Raiffeisen 
Bank ebben kíván segítséget 
nyújtani, olyan finanszírozási 
konstrukciók kialakításával, 
amelyek igénybevételével az ön-
kormányzatoknak lehetőségük 
nyílik megvalósítani a beruhá-
zást és részletekben megfizetni 
annak ellenértékét.
A Várpalota Képviselő Testülete 
által megálmodott, és létrehozni 
kívánt Játékvár akár iskolapél-
dája is lehetne a jól összehangolt 
megvalósításnak. A Raiffeisen 
Bank számára kiemelt kihívást 
jelentett az egyedi elvárásoknak 
való megfelelés. Első körben az 
ÁFA jelentette többletkiadást – a 
bank és a város együtt gondol-
kodva – úgy küszöbölte ki, hogy 
nem az önkormányzat, hanem 
egy – a város 100%-os tulajdo-
nában lévő – korlátolt felelősségű 
társaság lett a tulajdonképpeni 

megrendelő. Többek között ez 
tette lehetővé, hogy a Raiffeisen 
Lízing Zrt. – a Raiffeisen Bank 
közreműködésével – nyíltvégű 
pénzügyi lízing konstrukcióban 
biztosítani tudta a finanszíro-
zást.
Ennek a konstrukciónak kö-
szönhetően – no és a banknál 
kialakult önkormányzati finan-
szírozási tapasztalatokra építve 
– nem volt szükség a lízingkonst-
rukcióknál általános gyakorlattá 
vált önerőre, illetve a futamidő 
növelésével a részletek nagysága 
is jelentősen alacsonyabbá vált. 
A deviza alapú finanszírozásnak 
köszönhetően pedig a hazai ma-
gas kamatkörnyezetben, egy jó-
val alacsonyabb kamatterhet kell 
megfizetnie a kötelezettnek.
A Raiffeisen Bank mindig töre-
kedett arra, hogy olyan konst-
rukciókat alakítson ki, amelyek 
lehetőséget teremtenek arra 
ami az Önkormányzati Törvény 
(1990. évi LXV. törvény) szigorú 
értelmezése alapján egy hitel-

felvételi korlátos önkormányzat 
számára is lehetőséget teremt 
ilyen jellegű beruházások megva-
lósítására, még abban az esetben 
is, ha az önkormányzat számára a 
szükséges összeg a jelenben nem 
áll rendelkezésére.
Ennek mentén további két finan-
szírozási konstrukciót is kínál a 
Raiffeisen bank:
Számlakövetelések megvásárlá-
sa: A kivitelező által a beruhá-
zást követően kiállított számlát 
a Raiffeisen Bank megvásárolja, 
figyelembe véve az önkormány-
zat igényét a futamidőre és a 
negyedévente/félévente fizeten-
dő díj nagyságára vonatkozóan. 
Ezáltal az önkormányzat lehető-
séget kap arra, hogy a beruházás 
ellenértékét akár 15 év alatt, 
egyenlő részletekben fizesse ki. 
Ekkor a beruházást követően 
azonnal az önkormányzat tu-
lajdonába kerülnek a beépített 
berendezések.
3. feles finanszírozás (üzemel-
tetési vagy bérleti szerződés 

alapján): A kivitelező és az ön-
kormányzat bérleti/üzemeltetési 
szerződést köt a berendezésekre. 
A bérleti/üzemeltetési díj mérté-
ke úgy van meghatározva, hogy 
a szerződés lejáratának időpont-
jáig a beruházást és a kamatokat 
kifizeti az önkormányzat, hason-
lóan az előzőekben leírtakhoz. 
A Raiffeisen Bank ebben az 
esetben is kifizeti a beruházás 
teljes összegét a kivitelezőnek. A 
berendezések tulajdonjoga csak 
a futamidő végén kerül át egy 
jelképes összeg ellenében az ön-
kormányzathoz.
Akár az egyik, akár a másik 
konstrukció felel meg az ön-
kormányzati partner számára, a 
Raiffeisen Bank minden esetben 
azon van, hogy igazodjon az 
egyedi lehetőségekhez, igények-
hez. Ha létezik jó megoldás, a 
Raiffeisen Bank önkormányzati 
csapata biztosan megtalálja azt!

Bakondi Patrik
értékesítési vezető

Raiffeisen Bank ZRt. 
Önkormányzati Főosztály

Jól bevált „Raiffeisen ötletek” 
az önkormányzati beruházások 
finanszírozására
A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról 9. § (5) bekez-
dése szerint minden önkormányzat, az üzemeltetésében álló játszótereket 2008 december 31-
ig köteles az EU előírásai szerinti biztonsági követelményeknek megfeleltetni, és ezt kijelölt 
tanúsító szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű külföldi 
megfelelőségi tanúsítvánnyal igazolni.



Ahol a víz és a szél az úr
A városban keressük meg a Szápár felé 
vezető utat jelző táblát, és vágjunk neki a 
kapaszkodónak. Tizenhat kilométer után 
elérjük a Bakony legmagasabban fekvő (461 
méter a tengerszint felett) lakott települését, 
Tést. A faluban haladjunk végig a hosszú 
Táncsics utcán, és baloldalon megtaláljuk a 
20. házszámot. Itt egyrészt megnézhetjük a 
tési iparosok, bognárok, kovácsok, patkoló-
kovácsok emlékét őrző kovácsműhelyt, majd 
átvágva az udvaron hátul megpillantjuk a 
nevezetes szélmalmokat. Az egyik 1840-ben, 
a másik 1924-ben épült, különlegességük a 
ma is működőképes belső szerkezet. Indul-
junk visszafelé a főutcán, ki Tésről, majd a 
falu végét elhagyva balra folytatjuk utunkat 
Szápár felé. Észvesztő szerpentinen eresz-
kedünk le a Gaja völgyébe, ahol balra kell 
kanyarodnunk, Jásd irányába.
A mintegy öt km hosszú Gaja-völgy termé-
szeti szépségeinek és kedvező geológiai, ég-

hajlati, vízrajzi viszonyainak köszönhetően a 
legősibb időktől folyamatoson lakott terület 
volt. A település határában a Gaja-patakon 
egykor kilenc vízi malom működött. A falu 
előtt egy km-re jobbra van egy bekötőút a 
gyönyörűen helyreállított Poós malomhoz. 
Ha a régi dolgok mellett az állatokat is ked-
velik, megismerkedhetnek itt fjord lovakkal, 
sőt akár fel is ülhetnek ezek hátára, vagy ko-
csikázhatnak a környéken, vagy simogathat-
nak kecskéket, vietnámi malacokat és egyéb 
aprójószágokat. A portát és a vendégek 
nyugalmát egy pár morcos komondor őrzi, 
de vannak békésebb kutyák is, a gyerekek 
kedvencei, a bohókás spiccek. Az ínyencek 
pedig megkóstolhatják a friss kecsketejet, 
kecskesajtokat, somlekváros palacsintát.

Árpád-kori kerek kápolna Öskün
Ha meguzsonnáztunk, vissza kell menni a 
szerpentinen, majd irány Várpalota! Rá-
kanyarodunk a 8-as útra, és Veszprém felé 
vesszük az irányt. Néhány kilométerre, jobb-
ra, megtaláljuk az ösküi leágazót. Menjünk 
be a faluközpontig, és megpillantjuk a kerek 
kápolnát. Mintha a kopár dombtetőn egy 
óriási gomba nőtt volna ki! Érdekessége a 
félgömbös, gerezdes zsindelytető, a tölcsé-
ridomú, lőrésszerű ablakok és az, hogy az 
országban összesen három körtemplom léte-
zik. Az utóbbi évtizedek művészettörténeti 
irodalma egyaránt középkorinak tartja és az 
Árpád-kori körtemplomok (rotundák) közé 
sorolja, feltételezve XI. századi eredetét. A 
körtemplomok a hazai templomépítészet 
legkorábbi emlékei.
Innét aztán visszatérhetünk a 8-as főútra, és 
szép élményekkel gazdagodva ki-ki hazafelé 
veheti az irányt. A viszontlátásra!

Hírek a kistérségbol

Amit érdemes megnézni!
Ha Várpalotán megnéztük a Thury-várat és a Trianon Múzeumot, valahol ebé-
deltünk egy finomat, akkor érdemes egy kisebb kirándulást tenni a környékben!

Befektetési lehetőség Ősiben!

Ősi község önkormányzata várja azt a 
befektetőt, beruházót, amely fantázi-
át lát a település nyugati részén, az is-

kola mögött kialakított új lakóterületben! Az 
út mentén rendelkezésre állnak a közművek, 
lenne építési kedv is a községben.
A község rendezési terve és építési szabályza-
ta szerint több új utca nyitására van lehetőség, 
mintegy 100 házhely vár befektetőt. Érdek-
lődni lehet Kerekes Anna polgármesternél 
(88/496-192).

˝

Városközpont 
rehabilitáció Berhidán

Berhidán megkezdődtek az előkészítő 
munkálatok a városközpont rehabilitá-
ciójára. Ennek keretében zajlik a régi 

csecsemőotthon bontása, melynek helyére 
üzletközpontot álmodtak a tervezők.
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Hírek a kistérségbol
˝

Pályázat tanulmány elkészítésére
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 
pályázatot ír ki a Pétfürdő Strand, Ifjúsági tó és környéke 
átfogó vizsgálatára.

A pályázat tárgya: Ajánlattétel a Pétfürdő 2349, 2352, 2353/2, 2354, 2359/2, 
2359/4 és 2355 ingatlanok átfogó vizsgálata.
A pályázat célja: A pályázatkiíró szerződést köt a nyertes ajánlattevővel a 
tanulmány elkészítésére.
Az elkészítendő tanulmánynak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a terület teljes részletes geodéziai felmérése és ennek dokumentálása
- a területen lévő építmények és műtárgyak felmérése, dokumentálása
- a területen lévő közművek figyelembevételével közműtérkép készítése, a 
közművek pontos helyének jelölésével
- a terület geológiai értékelése, ha szükséges vizsgálattal
- a területen minimum két helyen talajmechanikai szakvélemény készítése
- a területen található víz minőségének és eredetének vizsgálata.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- az elkészítendő munkarészek árajánlatát külön-külön és dokumentálá-
sának módját
- a tanulmány elkészítésének díját a fizetési feltételekkel és határidejét
- a pályázó nevét, címét, elérhetőségét
- a pályázó által készített hasonló témájú átfogó tanulmányok felsorolását
További információk: 
Pályázat kiíró 1:4000 léptékű alaptérkép kivonatot tud kérés esetén az 
ajánlattevő részére biztosítani, mely nem aktualizált, a jelenlegi állapotot 
nem tükrözi. A tárgyban jelzett területek előzetesen telefonon jelzett idő-
pontban megtekinthetők.
Ajánlatok benyújtása:
Az ajánlatokat zárt borítékban „átfogó vizsgálat” felirattal 2008. április 21. 
12.00 óráig kell eljuttatni a Pétfürdő Polgármesteri Hivatalba (Pétfürdő, 
Berhidai u.6. 8105.) postán vagy személyesen.
Ajánlatok elbírálása:
A pályázatokat a Képviselő-testület értékeli. A testület fenntartja magának 
a jogot, hogy az általa legkedvezőbbnek vélt ajánlatok készítőit személyesen 
is meghallgassa, valamint fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályáza-
tot eredménytelennek nyilvánítsa.
Elbírálás alapja:
- az elkészítendő tanulmány díja
- határidő
- fizetési feltételek
- elvégzendő vizsgálatok dokumentálása
- referenciák.

Tizenhárom almafa
Wass Albert születésének 
100. évfordulója, továbbá 
a Wass Albert-emlékév 
apropóján

Várpalotán a régi strand terü-
letén az országban egyedülálló  
élő emlékművet adtak át a vá-
ros lakóinak. A kezdeményező 
Palotai Turul Társaság és Vár-
palota Város Önkormányza-
tának hathatós támogatásával  
sikerült megvalósítani  a Wass 
Albert-emlékparkot.  Németh 
Árpád, Várpalota polgármes-
tere védnöksége alatt létrejött 
élő emlékmű ötlete az író A 
tizenhárom almafa című regé-
nyén alapszik.  

Az élő emlékmű szimbolizálja a magyar földhöz, az elszakított nem-
zettársakhoz való ragaszkodást, az anyaországiak élő feladatát velük 
szemben, s egyúttal Wass Albert írói nagyságát és műveinek máig 
ható mondanivalóit. A Palotai Turul Társaság ezt követően minden 
évben Wass Albert-megemlékezést tart almafavirágzáskor.

Új szálloda épülhet 
Várpalotán
Várpalota város gazdasági fejlődése szük-
ségessé teszi, hogy a város mielőbb ren-
delkezzen egy korszerűen felszerelt, eu-
rópai színvonalú hotellel, mely — mul-
tifunkcionális jellegénél fogva — segít 
megoldani az üzleti vendégeinek elhelye-
zését, más, nagy létszámú rendezvények 
lebonyolítását és jelentősen hozzájárul a 
megújuló városközpont kialakulásához. 
Mindezt anélkül, hogy ehhez a helyi ön-
kormányzatnak kellene költséges beruhá-
zásokat elindítania.

A projekt során a tárgyalásos egyeztetések 
eredményeként a vár melletti terület került 
kijelölésre a szálloda megvalósításához, 
amelynek tervei elkészültek. A terveket a 
Makona tervezőiroda készítette Makovecz 
Imre vezetésével. A terveket a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal többszöri tervta-
nácsi egyeztetés során elfogadta. 

A beruházó a K+F Kutatásfejlesztési Tan-
ácsadó Központ Kft., mely piacvezető a pá-
lyázati források elnyerésében. A vállalkozás 
projektcégként is működik, az országban ed-
dig mintegy tíz szállodát építettek, melyeket 
jellemzően professzionális üzemeltetőknek 
adnak át.
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– Az Ipari Robbanóanyag Rt. peremartoni 
gyára – csukja be a Peremarton 50 éve című 
könyvet beszélgetőtársam Volszky Géza, az 
Ipari Robbanó Kft. ügyvezető igazgatója 
– szinte napra pontosan nyolcvanöt éve, 1923. 
április 22-én kezdte meg a paxit gyártását.

– Akkor igen patinás örökséget ápol ma is a cé-
gük. Gondolom, Trianon után nem nagyon lehe-
tett katonai célú robbanóanyagokat gyártani?
– Ez pontosan így van. Csak 1939-ben indult 
meg Peremartonban a katonai robbanóanya-
gok gyártása, és ezt 1945-ben be is fejezték. 
A II. világháború előtt és után csak ipari célú 
termelés zajlott és zajlik a gyárban. 1948-tól a 
vállalatot államosították, és a termelés a kez-
deti nehézségek ellenére felfutott, a hetvenes 
években már 4 000 tonna paxitot állítottak elő 
évente.

– Ezt a céget sem kerülte el a privatizációs hul-
lám a rendszerváltozás után.
– Erre 1991-ben került sor, először a svájci 
Swissblast nevű cég vásárolta meg az Ipari 
Robbanó Kft.-t. Néhány év után, 1995-ben a 
német Westspreng vállalat lett a tulajdonos, 
melyet tavaly, 2007-ben vásárolt meg a spa-
nyol Maxam, amely Európa legnagyobb ipari 
robbanóanyag gyártója és forgalmazója. Így 
most nálunk is zajlik az átállás, hiszen az új 
tulajdonos sok mindent máshogyan kér, mint 
az előző. Ez egy igen aprólékos, lassú folya-
mat, ám reméljük az idén a végére érünk.

– Hogy alakult ki mai termékstruktúrájuk?
– 2002-ben (azóta van egyébként ISO minősí-
tésünk is) kezdtük meg az emulziós robbanóa-
nyagok gyártását, 2005-ben pedig végleg meg-

szűnt a paxit előállítása. Ma éves szinten 2500 
tonna ANDO (ammóniumnitrát és diesel olaj 
„száraz” keveréke), és 3600 tonna emulziós 
(az ammóniumnitrátot megolvasztják, gázo-
sító adalékanyagokkal dúsítják, majd hűtéssel 
jön létre a gyurmaszerű anyag) robbanóanya-
got állítunk elő. Három telephelyünkön (Per-
emarton, Legyesbénye és Komló) mintegy 50 
fővel dolgozunk. Magyarországon az ANDO 
típust még hárman gyártják, ám emulziós rob-
banóanyag gyártással csak mi foglalkozunk. 
Így nyugodtan elmondhatjuk, hogy a hazai 
felhasználás mintegy 60%-át mi adjuk.

– Kiknek értékesítik a robbanóanyagokat?
– Körülbelül hatvan, elsősorban kőbányászat-
tal foglalkozó cég vásárol tőlünk, viszont a ha-
zai piac nem tudna eltartani bennünket. Ezért 
jelentős mennyiséget exportálunk Ausztriába, 
Csehországba, Boszniába, Szerbiába, Szlová-
kiába és Szlovéniába, azaz az egész Közép-
európai régióba. A bevételünk éves szinten 
egymilliárd forint körül van.

– A robbanóanyag veszélyes üzem. Hogyan szűrik 
ki a balesetek lehetőségét?
– A mai gyártási technológia mellett teljesen 
kizárt az önreakció, a baleset lehetősége. 
Ami gondot okozhat, az inkább a környezetre 
gyakorolt hatás. Nálunk is keletkezik veszé-
lyes hulladék (robbanóanyaggal szennyezett 
csomagolóanyag), amelyet Sajóbábonyba 
szállítunk, ahol az ÉMK rendelkezik a meg-
semmisítésre alkalmas technológiával. A 
másik veszélyforrás a folyékony nyersanyag 
esetleges kiömlése, ez ellen folyadékot át nem 
eresztő betonteknővel, úgynevezett kármen-
tővel védekezünk. Nagy figyelmet fordítunk 

egyébként a peremartoni Ipari Parkon belüli 
többi céggel való együttműködésre, hiszen né-
hányan nálunk jóval veszélyesebb anyagokkal 
dolgoznak, így közösen kell megelőznünk egy 
esetleges láncreakciószerű katasztrófát, vagy 
környezetszennyezést.

– Volszky Géza mióta vezeti a céget?
– 2006. februárjában lettem ügyvezető igazga-
tó. Ötvenöt éves vagyok, korábban katonai pá-
lyán mozogtam. A katonai főiskolán műszaki 
szakon végeztem, majd a Műegyetemen lettem 
építőgépész mérnök. Posztgraduális képzés 
keretében szereztem meg a robbantástech-
nikai szakmérnöki diplomát. Hosszú éveken 
keresztül dolgoztam kutatási területen, ahol 
az újabb típusú robbanóanyagok kifejlesztése 
mellett azon is fáradoztunk, hogy minél ke-
vesebb anyaggal minél speciálisabb dolgokat 
lehessen csinálni. Ilyen például a robbantással 
történő fémhegesztés, amikor olyan anyag-
okat hegesztünk össze, amelyek  hagyomá-
nyos módon nem hegeszthetők: pld. acélt 
alumíniummal, acélt rézzel, stb. A tartályok 
előállításánál a költséghatékonyság és a teher-
bírás miatt szükség van például a rozsdame-
netes acél és a szénacél nagy felületen történő 
összehegesztésére. A víz alatti fémalakítás 
technikája is nagyon érdekes, a robbanóanyag 
erejének vízzel történő továbbításával készül-
nek például a parabolaantennák..

– Milyen célokat tűzött ki saját maga, illetve az 
Ipari Robbanó Kft. elé?
– Szakmailag azt hiszem én elértem arra a 
szintre, ahonnét már nincs továbblépés. A 
Magyar Robbantástechnikai Egyesület veze-
tőségi tagjaként is tevékenykedek, elégedett 
vagyok a munkámmal. A cég előtt a folyama-
tos megújulás áll, minden szempontból meg 
kell felelnünk az uniós normáknak, előírások-
nak. Ehhez – úgy gondolom – kiváló szakmai 
hátteret biztosít új tulajdonosunk, a Maxam, 
amely élen jár Európában ezen a területen.

Veér Károly

Ipari Robbanó Kft.

85 éve gyártanak robbanóanyagot Peremartonban
A trianoni diktátumot követően Magyarország mindhárom robbanóanyaggyára 
(Pozsony, Zurány, Trencsén) a határokon kívülre került. A hazai szénellátás za-
vartalan biztosítása érdekében a kereskedelemügyi minisztérium már 1920. elején 
megkezdte a tárgyalásokat egy korszerű ipari robbanóanyaggyár létrehozására. 
A történeti források szerint Weiss Manfréd volt az, aki a gyár helyét a veszprémi 
káptalan birtokában lévő Berhida – Peremarton térségben jelölte ki.

Kistérségi tájoló
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Hitelösszeg (Ft) 2 évre 3 évre 5 évre

300.000 14.420 10.270 7.010

500.000 24.030 17.120 11.680

1.000.000 48.050 34.240 23.350



A hazai és uniós fejlesz-
tések helyi támogatá-
sa érdekében szerve-

zett, korábban több, átfedéssel 
működő tanácsadói hálózatok 
integrálásával a kormány a Kis-
térségi Koordinációs Hálózat 
felállítása mellett döntött.

A Kistérségi Koordinációs 
Hálózatok országos rendszere 
2008. március elsejétől kezdte 
meg működését. Szerepe, hogy 
segítsen az ország lakosságának, 
vállalkozásainak, közintézmé-
nyeinek, civil szervezeteinek, 
önkormányzatainak lehívni az 
európai és hazai fejlesztési for-
rásokat. A források lehívásának 
különösen nagy jelentősége van 
a Közép-dunántúli Régióban- 
hangzott el a velencei koordiná-
ciós iroda megnyitóján. 

Pál Béla, a Közép-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács 
elnöke szerint, a koordinációs 
hálózat kiépülésével teljessé 
vált az uniós intézményrendszer, 
amelyben a koordinációs szak-
emberek a partnerségre alap-
ozva nyújtanak segítséget ahhoz, 
hogy a pályázók megismerjék a 
Regionális Operatív Program, 
az ágazati valamint hazai forrású 
pályázati lehetőségeket. 

Az idei évben készül a Közép-
Dunántúli Régió 2009-2010-re 
vonatkozó akcióterve, mely a 
kistérségi akciótervekre, fejlesz-
tési stratégiákra épül, ebben a 
munkában is kulcsszerepet kap-
nak a kistérségi koordinátorok 
a projektek összegyűjtésében, 
illetve azok generálásában.

Simon László, a Központi Fej-
lesztési Programiroda igazgatója 
a megnyitón úgy fogalmazott, 
a kistérségi koordinátorok az 
uniós kohéziós politika magyar-
országi nagykövetei. Ők lesznek 
azok, akik kapcsot, egyfajta hi-
dat képeznek az uniós valamint 
hazai forráslehetőségek illetve a 
projektgazdák, pályázók között. 

Fontos, hogy a regionális fej-
lesztési tervek visszatükrözzék a 
helyi igényeket, továbbá az, hogy 
a pályázati dokumentumok mi-
nél precízebbek legyenek, hisz a 
tapasztalat az, hogy a beadott pá-
lyázatok között gyakori a formai 
hibás dokumentum – hangzott el 
a Velencén tartott rendezvényen. 
Főként ezért van kiemelt jelentő-
sége annak, hogy a pályázókat 
pontos információkkal lássák el 
a kistérségi koordinátorok, akár 
a helyi vidékfejlesztési irodákkal 
együttműködve.

Röviden

Velence

Új Magyarország Ügyfélszolgálati Pont nyílt

A közelmúltban a miskolci Kossuth Lajos Koszorúja Ala-
pítvány delegációjának tagjaként az Egyesült Államok-
ban járt Rajnai Gábor oroszlányi polgármester.

Mint elmondta, a küldöttség – melynek tagjai között polgármeste-
rek, jegyzők és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem főtisztjei 
voltak – Kossuth-emlékúton vett részt. 
New Yorkban és Washingtonban tett látogatásukkal tisztelegtek az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc 160. és a manhattani Kos-
suth-szobor felállításának 80. évfordulója alkalmából.
Megkoszorúzták Kossuth Lajos mellszobrát a washingtoni Capitoli-
umban is, aminek felállítását a nemrég elhunyt Tom Lantos magyar 
születésű kongresszusi képviselő szorgalmazta.
Az ünnepségen a magyar delegáció tagjait Robert King köszöntötte, 
aki 25 éven át volt Tom Lantos kabinetfőnöke, s ott volt a nevezetes 
eseményen Somogyi Ferenc washingtoni nagykövet is, aki beszédé-
ben úgy fogalmazott: amit Kossuth Lajos képviselt, az példamutató 
és meghatározó volt nemcsak Magyarország történetében, hanem a 
magyar–amerikai kapcsolatokban is.

Washington

Koszorúzott az oroszlányi polgármester

Tatabánya

Nemzetközi hét a MÜTF-ön

Libanoni tanár és finn diák is találkoz-
hat a tatabányai Modern Üzleti Tudo-
mányok Főiskoláján, ahol 33 külföldi 

hallgató és hat oktató fordul meg a napokban, 
az intézmény 13. nemzetközi hetén.

A   Közép-dunántúli Régióban az 
egészségügyi szakellátórendszer 
– a kapacitások mértékét tekintve 

– fejletlen, a lakosságra vetített szakorvosi 
óraszámok és az aktív ágyszámok a régió-
ban alatta maradnak a az országos átlagnak 
– hangzott el többek között  a Közép-dunán-
túli Regionális Egészségügyi Tanács (KD 
RET)  utóbbi ülésén a megyei kórházban, 
Veszprémben.
Lasztovicza Jenő megyei közgyűlési elnök 
köszöntője után, aki a KD RET elnöke is, 
dr. Budosó László, regionális tisztifőorvos, 
a KD RET titkárságvezetője előadásában 
egyebek mellett  kiemelte a kapacitások át-
csoportosítását.
Dózsa Csaba, a Budapesti Corvinus Egye-
tem címzetes docense, a KD RET szakér-

tője, régiónk (Fejér, Komárom-Esztergom, 
Veszprém megyék)  egészségügyi szakellátó-
rendszeréről kifejtette: a kedvező körülmé-
nyek ellenére a születéskor várható életévek 
száma átlagos. Az egészségügyi és szociális 
beruházások a régióban nincsenek össz-
hangban a gazdasági fejlődéssel, és a változó 
szükségletekkel. Dózsa Csaba kiemelte: a 
sürgősségi ellátás elavult és korszerűtlen, a 
rehabilitációs fekvőbeteg-ellátásnak jelentős 
része más régiókban történik. 
A KD RET alelnökének a megjelentek  
Völner  Pált, a Komárom-Esztergom me-
gyei közgyűlés elnökét választották. Meg-
szavazták a KDOP pályázatára érkezett 
többletkapacitás-igényeket, és tárgyaltak a 
céltámogatással megvalósuló gép-műszer 
beszerzésekről.

Veszprém

Mérlegen a Közép-Dunántúl egészségügye

A képen Rajnai Gábor oroszlányi polgármester (balról a negyedik)
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Két éve határozta el a vár-
gesztesi nyugdíjasok fér-
fiközössége, hogy az ősi 

sváb foglalatosságok megőrzése 
és felidézése nem lenne teljes, ha 
nem mutatnák be a sertés feldol-
gozásának titkait is. Az ötletet 
követte a megvalósítás, s akkora 
volt a siker, hogy mára valódi 
közösségi eseménnyé nőtte ki 
magát a program. 
Pénteken előkészítették az üstö-
ket, késeket, darálókat és egyéb 
kellékeket, majd szombaton ko-
rareggel nekiláttak az igazi sváb 
disznóvágást idéző munkának. 
Talán az elmúlt évek ,,gyakor-
lásának” is szerepe volt abban, 
hogy olajozottan összedolgozott a 
Schalkhammer Ferenc vezette csa-
pat, s délelőtt tizenegy órára már 
forrt a leves, és a kolbászt töltötték 
a baráti társaság tagjai. A faluház 
mellett a férfiak szorgoskodtak, a 
konyhában Eck Antal felügyelete 

mellett készült az ízes orjaleves, 
míg a Szűcs Enikő, Papp Attilá-
né, Wilhelmus Lenferinkné trió 
sütött, főzött, előkészített, moso-
gatott, tálalt, tehát – mint az szin-
tén „szokás” – az elengedhetetlen 
hátteret biztosította. 
Az önkormányzat támogatásával 
vásárolt 125 kilós sertés feldolgo-
zását követően negyven liter leves, 
félelmetes mennyiségű toros ká-
poszta krumpligombóccal, mint-
egy 40 kiló hurka és közel 50 kiló 
kolbász várta, hogy asztalra ke-
rüljön a négy órakor sorra kerülő 
harmadik gesztesi toron, melyen 
Menoni Gabriella polgármester 
köszöntötte a megjelenteket.
Az eseményre egyébként oly 
sokan fogadták el a szíves invitá-
lást, hogy a faluház előcsarnoká-
ban is szükségasztalokat kellett 
felállítani, ahol aztán a csodála-
tos ételek sorra a vendégek elé 
kerültek.

Röviden

Várgesztes

Hagyományőrzésből közösségi esemény

A Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete a Radó Antal Könyv-
tár és Művelődési Központ támogatásával meghirdeti ha-
gyományos Szent György-napi főzőversenyét. Jöjjön el ön 

is családjával, barátaival e vidám, hangulatos tavaszi kiruccanásra, 
az ország bármely tájáról!
Helyszín:

Április 27. (vasárnap), Szent István téri park 
(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 zsűrizés: - 1 adag étel és egy adag teríték zsűrizése
– 16 órakor eredményhirdetés
A zsűri elnöke: dr. Simon László, Fejér megye rendőrfőkapitánya.
Díszvendég Kurtatsch város (Olaszország) és a  Sarikamis autenti-
kus kurd népzene- és táncegyüttes.

Mór

Ezerjó Fakanálforgató, azaz borral készülő 
ételek országos főzőversenye 

Március végén rendezték a Magyar Olimpiai Akadémia 
(MOA) 51. vándorgyűlését Tapolcán.  A kétnapos ese-
ményre az egész országból eljöttek a volt olimpikonok, a 

sportélet kiválóságai.
Gyerekek számára is rendeztek olimpiai vetélkedőt, melynek győz-
tese az ösküi Tasner Antal Általános Iskola. Őket követte a pápai 
Munkácsy Mihály Iskola, majd a Tehetség és Képességfejlesztő 
Iskola Várpalotáról.

Tapolca

Az olimpiai eszmét éltették

Közel félezer résztvevővel 
rendezett rekreációs 
sportnapot a régió 

fogyatékosainak  a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Dákán 
működő Batthyány Ilona Fo-
gyatékosok Otthona, valamint a 
veszprémi Esélyek Háza (EH) a 
pápai Sportcsarnokban március 
28-án, pénteken. Az esemény 
felett Lasztovicza Jenő, a 
Veszprém Megyei Közgyűlés 
elnöke vállalt fővédnökséget.
A régió valamennyi iskolája, 
intézménye, mint például a 
veszprémi Kozmutza Flóra 
iskola, a győri speciális iskola, 
a sövénykúti, a pápai intézmé-
nyek, a dákai, nyírlaki, darvas-
tói, lecencetomaji otthonok 
képviseltették magukat a 
Fogyatékosság, esély, egészség 
nevet viselő rendezvényen. A 
sportnapon fogyatékos diákok 
és felnőttek nem fogyatékos 
partnereikkel, ismert személyi-
ségekkel, köztük a Veszprém 
Megyei Közgyűlés képviselői-
vel, a pápai Lombard FC lab-
darúgóival, valamint Németh 
Sándorral, a Magyar Birkózó 
Válogatott egykori kapitányá-
val, a Testnevelési Egyetem 
tanárával, az ajkai Apte Tánc-

egylettel közösen léptek színre, 
fociztak, zenéltek.  
Dr. Király Tibor, a Nyugat-
magyarországi Egyetem Apá-
czai Csere János Tanítóképző 
Főiskola Kar tanszék vezetője, 
aki rekreáció-egészségfejlesztő 
szakos hallgatóval együtt vett 
részt a sportnapon, megjegyez-
te: ezek az emberek keveset 
kaptak az élettől, és most érzik, 
tudják, minden értük történik. 
Életre szóló élményt kapnak 
ilyen alkalmakkor.
A versenyek után dr. Áldozó 
Tamás, Pápa alpolgármestere 
és Himáné Tarsó Tünde, az 
Esélyek Háza képviseletében 
díjakat, okleveleket adott át a 
résztvevőknek.

– A mostanihoz hasonló 
sportnap népszerűsíti az esély-
egyenlőséget, bárki eljöhet 
és betekinthet a fogyatékos 
emberek életébe. – vélekedett  
a sportnap jelentőségéről 
Varga Endre, az EH vezetője, 
hozzátéve: nem beszélve arról, 
hogy  együtt vannak fogya-
tékosok, nem fogyatékosok, 
civil szervezetek, valamint a 
gazdasági és a politikai élet 
képviselői.

Pápa

Fogyatékosok sportnapja

Szorgos férfikezek töltik a jóféle kolbászt
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Röviden

Székesfehérvár

Nyáron indul 
a Nemzeti Emlékhely 
rekonstrukciója

A Nemzeti Emlékhely 
és Kegyeleti Bizottság 
megnevezte azt a nyolc 

emlékhelyet, amelyet a leendő tör-
vény Nemzeti Emlékhelynek jelöl. 
Ebben Székesfehérvár Szent István 
Király Nagyboldogasszony koroná-
zó bazilikája kiemelt jelentőséggel 
bír, hiszen a magyar királyok ko-
ronázási és temetkező helye volt a 
1541-ig, a törökdúlásig. 

Valamennyi magyar királyt itt ko-
ronázták, hiszen csak az lehetett 
magyar király akinek fejére Szé-
kesfehérváron tették Szent István 
koronáját.

Székesfehérvár a kiemelt turiz-
musfejlesztés keretében 1 milliárd 
forintot fordíthat európai uniós 
forrásból a Nemzeti Emlékhely 
rekonstrukciójára. A beruházás ez 
év nyarán indul.

A Nemzeti Emlékhely kialakítá-
sának gondolata 1988-ban merült 
fel. 1991-ben megalakult a Nemzeti 
Emlékhely Közalapítvány Kurató-
riuma, célja a koronázó templom és 
királyi temetkezőhely romjai méltó 
bemutatásának segítése.

Szaxon J. Attila, az 
IKR Zrt. vezérigaz-
gatója ünnepélyes 

keretek között adta át egy 
New Holland T3030 típusú 
kommunális traktor kul-
csát dr. Horváth Klárának, 
Bábolna város polgármes-
terének. 
A 2008. március 20-án 
átadott kommunális trak-
tor értéke hatmillió Ft, 
amely alkalmas különböző 
tartozékok hozzácsatolá-

sával gyepkarbantartásra, 
hóeltakarításra, valamint 
utcaseprésre is.

A puding próbája az evés: 
a rövid átadási ceremónia 
után maga a polgármester-
asszony pattant a formás 
kis traktor vezetőülésére, 
hogy kipróbálja azt. A pró-
ba után a kulcs dr. Jankó 
Miklós településgazdához 
került, aki irányítja a mun-
kagép további sorsát.

Bábolna

Az IKR hatmilliós adománya a városnak
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– Hogyan lehet ilyen elismerést elérni egy fo-
lyamatos gondokkal küzdő ágazatban?
– Az IKR egy összetett vállalat. Az elismerést 
azonban talán az egyik legnagyobb kocká-
zattal járó tevékenységért kaphattuk: pénzt 
helyezünk ki közvetlenül a termelőkhöz 
– tehát előre finanszírozzuk a gazda szántó-
földi termelését, amely több ezer termelőnek 
jelent könnyebb boldogulást. Így nem kell 
hitelért sorban állnia a bankban, ahol szak-
értelem híján nem tudnak rugalmas és jó, 
kifejezetten mezőgazdasági konstrukciókat 
kínálni. Ez a fajta termeltetés a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy minden hektárra nyitunk a 
gazda részére egy szabadon felhasználható 
keretet – ez tavaly hektráronként negyven 
és nyolcvanezer forint közé esett, idén várha-
tóan eléri a százezret – amelyből vásárolhat 
műtrágyát, növényvédőszert, vetőmagot, de 
akár alkatrészt, vagy szervizszolgáltatást is. 
A rendszer zártkörű, egy év lefutási idejű. 
Év végén aztán elszámolunk – a gazda vagy 
pénzt ad vissza vagy terményt. Az elmúlt év 
során 25 milliárd forintot helyeztünk ki így 
a magyar termelőkhöz.
A pénzintézetek óvatossága érthető, hiszen 
sok termelő csődjéről hallani. Ahhoz, hogy 
jól mérjék fel, kihez, és mennyi pénzt he-
lyezzenek ki, a termelőt jól ismerő 
agrárszakemberek kellenek, akik 
eldöntik, valóban van-e annyi, 
vagy bérel-e annyi földet, ameny-
nyit mond, van-e telephelye, van-e 
gépe, tényleg folyik-e termelés, 
hogy áll a cége. Az új partnerekről 
ilyen jellegű információkat gyűj-
tünk be, ezek alapján becsülhető 
fel a kockázat. A régi partnereink esetében 
nincs erre szükség, hiszen ismerjük egy-
mást. Gondjaik persze nekik is lehetnek, de 
ezeket közösen megoldjuk. 
A vállalkozás nem veszélytelen, hiszen min-
dig van néhány partner, aki elfelejti, mire 
szerződött. Így sokszor kemény jogi munka 
érvényesíttetni a vállaltakat, ennek ellenére 
a rendszer jól működik. Úgy gondolom, ez 

az a tevékenységünk, amit elismer a közvé-
lemény és az ország. 

– Milyen eredményeket értek el a termény- és 
mezőgazdaságigép-forgalmazásban?
– 2006-os, hatvanmilliárdos eredményhez 
képest 2007-re a gépkereskedelemben kö-
zel kilencven milliárdot forgalmaztunk – és 
ez nem csak az áremelkedéseknek köszön-
hető, hanem tényleges forgalomnövekedés-
ről beszélhetünk. 

– Az elmúlt időszakban a gépforgalmazók kö-
zül növekedésről senki sem számolt be…
– A magyar mezőgazdaságigép-kereske-
delem támogatásfüggő, 2006-ban nem 
dotálták a vásárlásokat, abban az évben az 
IKR forgalma is a felére esett vissza. 2007-
re megérkezett a támogatás, ami hozott 
egy normális üzleti évet. Az egy lábon álló 
kereskedőházak ezért kiszolgáltatottabbak 
az üzletág hektikusságának. 

– Mit gondol a jövőről? 
– Ma, Magyarországon a hajdani szövet-
kezetekből, volt állami vállalkozásokból 
alakult társas vállalkozások termelnek mi-
nőséget. Milliárdokat ruházunk be a me-

zőgazdaságba, költünk korszerű gépekre, 
új istállókra, mezőgazdasági fejlesztésekre. 
A termelést végző társas vállalkozások 
azonban nem vásárolhatnak földet. Bérelt 
földön gazdálkodnak – amit lehet, hogy a 
következő éven már nem adnak ki bérbe. 
Azt gondolom, hogy ez óriási ellentmon-
dás.  Sajnos nekünk van, és nálunk maradt 
meg eddig változatlanul Európa egyik leg-
roszszabb földtörvénye. 

2011-ben az uniós szabályozás értelmében 
lehetővé kell tenni, hogy bárki vásárolhas-
son földet. Mi lesz, ha addig ezek a társa-
ságok nem kerülnek vásárlási helyzetbe? 
2011-ben váhatóan felmegy a föld ára – ak-
kor már koránt sem biztos, hogy a magyar 
társaságok meg fogják tudni fizetni. 

– Ha önt olyan helyzetbe, akár olyan pozícióba 
hoznák, hogy tehessen a magyar mezőgazda-
ságért, mit tenne?
– Az éremnek két oldala van – nem tudom, 
hogy a mai rendszer keretein belül, ebben 
a politikai légkörben véghez lehet-e vinni 
olyan intézkedéseket, amelyek szüksége-
sek. Ha abból indulunk ki, mekkora problé-
mát jelent egy körgyűrű megépítése, miből 
gondoljuk, hogy a köz számára fontos érde-
keket határozottabban lehetne képviselni, 
érvényesíteni?

– Mi az IKR jövője?
– Kivesszük a részünket a fejlesztésekből, 
kísérletekből, együttműködve az ország 
agrártudománnyal foglalkozó egyetemei-
vel. Ilyen például a precíziós gazdálkodás 
terén végzett kutatási program, amely 
lényege, hogy műholdak segítségével 
négyzetméterre pontosan lehet meghatá-
rozni a szükséges tápanyag, növényvé-
dőszer mennyiségét. Arra trenírozzuk 
magunkat, hogy a saját szakterületünkön 
egyre jobbak legyünk, így elsősorban a hu-
mánerőforrásra fordítunk nagy hangsúlyt. 
Komoly gyakorlati programmal várjuk a fi-
atalokat, akik több területen dolgoznak. A 
legjobbaknak aztán állásajánlatot teszünk.
Beruházások terén a közeljövőben lefedjük 
azt a néhány fehér foltot az országban, ahol 

eddig még nem jelent meg az IKR, és to-
vább fejlesztjük a szolgáltatáshoz kapcsoló-
dó eszköz- és épületrendszereket is. 
Nagyon örülök annak, hogy ilyen földhöz-
ragadt tevékenységet végzünk, mert ugyan a 
pénzpiaci profitnál szerényebben, de hosszú 
távra látom magam előtt az IKR jövőjét. 
Amíg élelmiszerre, takarmányra szükség 
van, addig az IKR-nek feladata van.

Vitkóczi Éva
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Interjú Szaxon J. Attilával

A „földhözragadt“ ember
A 2007-es év vállalkozójává választották az IKR Zrt. vezérigazgatóját, Szaxon J. 
Attilát. Valljuk be, manapság, Magyarországon mezőgazdasági tevékenységgel ezt 
elérni, igazán nagy dobás. Megkérdeztem hát a hogyant, és a miértre is választ 
kaptam.

„Milliárdokat ruházunk be a mezőgazdaságba, költünk korszerű gépekre, 
új istállókra, mezőgazdasági fejlesztésekre. A termelést végző társas váll-
alkozások azonban nem vásárolhatnak földet.”

Interjú





Havasi Erzsébet és férje 1985-ben 
Mosonmagyaróvárról került Ta-
tabányára. Mindketten az akkori 
Skála Sztráda üzletközpontban 
kezdtek dolgozni. A nyüzsgő 
határváros pezsgő élete után csa-
lódás volt számukra a bányászat 
végnapjait élő megyeszékhely, ám 
a munkahelyük pótolta számukra 
a társasági élet hiányát. Erzsébet 
a lakásosztály vezetőjeként dol-
gozott 1992-ig, amikor kétéves 

kihagyás következett: megszüle-
tett kisfia.
– Amikor ’94-ben visszatértem a 
munkába, óriási változások zajlot-
tak. A Skála Sztráda épületébe be-
költözött az OBI, éppen alakult az 
áruház, toborozták a munkatársa-
kat, így kerültem én is – többekkel 
együtt a régi gárdából – a csapat-
ba. Nagy kihívás volt, hiszen új 
dolgot csináltunk, vidéken az első, 
Magyarországon pedig a második 

OBI áruházként nyitottunk meg. 
Nem volt tapasztalatunk, keveset 
tudtunk a barkácspiacról, gyakor-
latilag menet közben tanultunk mi 
is. Az első évben csak a tatabányai 
és az Örs vezér téri áruház fo-
gadta a vevőket, így szinte min-
dent nekünk kellett kikísérletezni, 
a nemzetközi tapasztalatokat ha-
zai viszonyokra adoptálni. Mára 
már a huszonnegyedik OBI nyílt 
meg Sopronban, és a cégcsoport 

a következő 2-3 évben újabb öt 
áruházat tervez, elsősorban a 
megyeszékhelyekre.
A fiatal szakembert nagyon hamar 
bedobták a mélyvízbe: alig egy év 
után megüresedett az áruházve-
zetői pozíció, és 1995-ben Havasi 
Erzsébetet kérték fel erre a fel-
adatra.
– Örültem a bizalomnak, nagy 
megtiszteltetés, és ugyanakkor 
kőkemény feladat volt az áruház 
vezetése. Szerencsém, és helyzeti 
előnyöm volt, hiszen a kollégák 
többsége ismert, tudták milyen 
vagyok, hogyan lehet velem 
együtt dolgozni. Persze én is 
ismertem őket, képességeiket, 
hozzáállásukat. Úgy gondolom, 
hogy folyamatosan motiválni kell 
az embereket, figyelni kell rájuk, 
tanítani őket, hogy ők is odafi-
gyeljenek kollégáikra, és főleg 
a vevőkre. Mindenki változik, 

Regio Regia 22. oldal

Havasi Erzsébet
A tatabányai OBI Áruház vezetője az 1994-es nyitástól dolgozik a cégnél, a következő évtől 
pedig a barkácsáruház első embere. Munkáját folyamatos kihívásnak tekinti, empatikus-
nak, ugyanakkor kemény vezetőnek tartja magát. Úgy tapasztalta, hogy jó szervezéssel és jó 
partnerek segítségével összeegyeztethető a karrier és a család.

Noi vezetok a Királyi Régióban˝ ˝



vezetőként ezeket a változásokat 
észre kell vennem, kezelnem kell. 
Egyébként olyan típus vagyok, aki 
ha tud valamit, azt szereti átadni 
másoknak – innentől kezdve talán 
egyszerűbb az én életem is, hiszen 
közös az alap a többiekkel. A cé-
gen belül mindig van újdonság, fo-
lyamatos a fejlesztés, új termékek, 
módszerek jönnek, amelyeket meg 
kell ismertetni, el kell fogadtatni a 
kollégáimmal.

Ha az ember bemegy az OBI-ba, 
azt látja, hogy a kiszolgálók kö-
zött jóval több a nő, mint a férfi. 
Havasi Erzsébet azonban meg 
találja a hangot a többiekkel, ne-
mektől függetlenül is.
– Női vezetőként soha nem volt 
különösebb gondom, bár a sors 
úgy hozta, hogy ma is két férfi 
helyettesem van. Én a vezetést 
konfliktuskezelésnek is látom, 
ebben pedig az urak jóval szögle-
tesebbek. Egy nő mindig empati-
kusabb, rugalmasabb tud lenni. 
Ez nem azt jelenti, hogy elnézőbb 
is! Ha konkrét cél lebeg a szemem 
előtt, akkor addig megyek előre 
– és keményen erre ösztönzöm 
a kollégáimat is –, amíg el nem 
érem. Kosnak születtem, amely 
ugyebár leszegi a fejét, és rend-
ületlenül tör előre. Sokszor csak 
így lehet megoldani a problé-

mákat. Jó példa erre, amikor 
egyszerre két áruházat kellett 
működtetnünk: zajlott a forgalom, 
az árusítás teljes mellszélességgel 
a Skála épületében, ugyanakkor 
rendeztük be az újat a Győri úton. 
2004. szeptember harmincadikán 
délután történt a váltás: zárás, 
zászlólevonás ott, protokoll és 
zászlófelvonás itt, és nem lehetett 
egy fikarcnyi fennakadás sem!

Az új, jóval nagyobb területű áru-
ház Tatabánya lassan kialakuló 
belvárosának szívében található. 
Központi elhelyezkedése, jó meg-
közelíthetősége önmagában is 
forgalomnövekedést hozott, ám 
az objektív adottságokat komoly 
szakmai háttérmunka teljesíti ki.
– Alapvető dolog, hogy vannak 
bizonyos kialakult vásárlási szo-
kások, ezekre egy új helyen is 
figyelni kell, nem szabad mindent 
felforgatni. Ilyen például az, hogy 
a hölgyeknek való áruféleségek 
szem előtt, azaz a bejárathoz közel 
legyenek. Folyamatosan figyeljük 
az igényeket, ehhez igazítjuk, hogy 
miket hozunk be az OBI kínálatá-
ból. A korábbi helyünkön nem 
volt például kertészeti részleg, 
ám a jelzések szerint vásárlóink 
ezt hiányolták, így mára szép, 
tágas, fedett és nyitott részben 
működtetünk ilyet. Az alapelvünk 

az, hogy mindent a vásárlóért! A 
jelentkező panaszokat, reklamáci-
ókat türelmesen, mosolyogva kell 
kezelnünk.

Az egyszerű vásárló gyakran fut 
bele olyanba, hogy a reklámúj-
ságokban meghirdetett akciós 
dolgokat egyszerűen nem kapja 
meg a megjelölt üzletekben. Ezt 
Havasi Erzsébet szerint az OBI 
egyszerűen nem engedheti meg 
magának.
– Tartanunk, sőt emelnünk kell a 
színvonalat, célunk, hogy megkü-
lönböztethetők legyünk. Az OBI-
ban kellemes legyen a vásárlás, 
minden egy helyen megtalálható 
legyen, ami az otthon kialakítá-
sához szükséges. Ennek elérésére 
anyacégünk tíz különböző szem-
pontot határozott meg, amelynek 
mindenképpen meg kell felelnie 
minden áruházunknak. Lennie 
kell például saját parkolónknak, 
lapszabászatunknak, lakástextil- 
varró szolgáltatásnak, hitellehető-
ségnek. Nagyon fontos, hogy amit 
hirdetünk, annak lennie kell a pol-
cokon és a raktárban. Fontosnak 
tartjuk törzsvásárlóink megbecsü-
lését. Ennek eszköze például a Su-
pershop pontgyűjtő kártya, illetve 
a törzsvásárlói kártya, amelynek 
segítségével nem kell sorban állni, 
mondjuk, a számláért. 

Az áruház forgalma – a kétségte-
len gazdasági recesszió ellenére 
– folyamatosan nő, ugyanakkor 
vannak még tartalékaink. A ta-
tabányai az értékelések alapján a 
legjobb OBI-k között van, a vidéki 
áruházakat tekintve pedig dobo-
gós helyen áll. Mindez a hatékony 
munkának, és nem utolsó sorban 
a Havasi Erzsébet által képviselt 
vezetői hozzáállásnak köszönhető. 
Ő természetesen inkább a közös-
ségre helyezi a hangsúlyt.
– Szerintem eredményeink a 
háttércsapatnak, azaz az egész 
stábnak köszönhetők. A lényeg 
az, hogy mindenki pontosan, és 
jól tegye a saját dolgát, így pedig 
működni fog a nagy egész. Persze 
a jó megítéléshez tennünk kell 
tágabb környezetünkért is, ezért 
támogatjuk például a tűzoltósá-
got, harmadik éve veszünk részt 
a játszótér-felújítási programban, 
és rengeteg dolgot (eszközt, szer-
számot, alapanyagokat) adtunk 
és adunk a városszépítő TESZT- 
mozgalomnak, amelyet Bernáth 
Zoltán vezet. Támogattuk a Regio 
Regia Szépségfesztivált is, egyálta-
lán minden kezdeményezés mellé 
szívesen állunk, amely a szép és jó 
dolgokat helyezi előtérbe. Csak így 
lehetünk több, mint egy áruház: 
igazi társ az otthonfejlesztésben!

Veér Károly

Noi vezetok a Királyi Régióban˝ ˝
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Regio Regia 24. oldal

dr. Borbély Katalin az új oktatási 
rektorhelyettes a MÜTF-ön
Manapság ritkán tapasztalható, hogy a folytonosság komoly értéket képviselne a 
vezetői pályákon. Gyakran kerülnek vezetői pozícióba újonnan érkezettek, vagy 
még rosszabb esetben tapasztalatlan friss diplomások. Borbély Katalin, a tatabá-
nyai Modern Üzleti Tudományok Főiskolája nemrégiben kinevezett, új oktatási 
rektorhelyettese azonban az intézmény „saját neveltje”. Példája klasszikus eset a 
folytonosság, mint érték megbecsülésére, hiszen ugyanazon intézmény falai között 
szerezhetett tudományos fokozatot, ahol tanársegédként elindult, s mostantól már 
vezetőként is számítanak rá.

Portré



– Született tatabányai, vagy az élet más-
felől sodorta ebbe a városba?
– Sárospatakon születtem, de itt csak 
a gyerekkorom kis részét töltöttem. A 
szüleim Bicskén élnek, pedagógusok. 
Ott nőttem fel. 1981-ben költöztem 
Tatabányára.

– Miért a tanári pályát választotta, s 
miért éppen a számvitelt?
– Miután befejeztem a Közgazda-
ságtudományi Egyetemet, számviteli 
területen helyezkedtem el. Furcsa 
módon az oktatást éppen azért vá-
lasztottam később, hogy kicsit sza-
baduljak a mindennapi számviteltől. 
1988-tól a tatabányai Kossuth Lajos 
Közgazdasági Szakközépiskolában 
kezdtem tanítani. Eredetileg ügyvi-
telt és üzemgazdasági ismereteket, 
aztán úgy alakult, hogy mégis a 
számvitelt kellett oktatnom. Ez egy 
valódi fordulópont volt az életemben. 
Úgy tűnt, minél inkább szabadulni 
akartam a számviteltől, annál többet 

kellett vele foglalkoznom. Döntenem 
kellett. Végül megszerettem a szám-
vitelt. A középiskolai oktatás mellett 
elvégeztem a számvitel- és statisztika 
tanár szakot is.
A számvitelben a rend alapvetően 
meghatározó hozzáállás, szakmai 
szempontból ez másfajta gondol-
kodásmódot igényel. Pedagógiai 
oldalról nézve a tanítással rengeteg 
energiát adok, de egyúttal kapok is. 
A kapcsolat a diákokkal intenzívebb, 
mint egy könyvelő esetében. Ma már 
a számvitel az életem nagyon fontos 
része, a szakmám. Tanítom, s egy-
úttal a gyakorlatban is művelem, 
könyveléssel és könyvvizsgálattal is 
foglalkozom. A számvitel vélemé-
nyem szerint nem tudomány, hanem 
szakma, melyet gyakorlat nélkül nem 
szabad tanítani.

– Mióta tanít a Modern Üzleti Tudomá-
nyok Főiskoláján?

– 1992-től, a kezdetek óta dolgozom 
itt. Természetesen ez szakmailag elő-
relépést jelentett a számomra, akkor-
ra már biztosan tudtam, hogy a tanári 
pályán szeretnék maradni. Az első év 
itt is különleges volt, mert számvitelt 
a hallgatók csak a második évtől ta-
nultak, így egy éven át informatikát 
kellett oktatnom. Amennyi nehéz-
séget jelentett számomra az erre való 
felkészülés annyi könnyebbséget is a 
beilleszkedéshez.
Tanársegédként kezdtem. Dr. Séllei 
Veronika nagyon sokat segített ne-
kem, tevékenykedett körülöttem, így 
’94-95 környékén már elkezdhettem 
előadásokat tartani, majd adjunktus, 
aztán docens lettem. Tavaly a doktori 
címet is megszereztem. Mindez egy-
fajta folyamatosságot tükröz, az in-
tézmény mindvégig támogatott, velem 
tartott ezen az úton. Eljártam konfe-
renciákra, volt időm a publikálásra, 
sőt egy fél évig kutatói szabadságon 
is lehettem. Nagyon ritka manapság, 

hogy valaki tudományos fokozatot 
ugyanabban az iskolában szerezzen, 
ahol tanársegédként elindult. Ezt 
tehát itt meg lehet tenni, s azt gondo-
lom, ez mások számára is üzenet.

– Nemrégiben a főiskola oktatási rek-
torhelyettesévé nevezték ki. Ez egy újabb 
kihívás, miért vállalta mindezt?
– A tudományos fokozatom megszer-
zése és a rektorhelyettesi posztra kiírt 
pályázat szerencsére éppen egy időre 
esett. Ez azért fontos, mert a magyar 
felsőoktatásban vezetői feladatokat 
csakis tudományos fokozattal ren-
delkezők végezhetnek. Valóban nagy 
kihívásnak tűnt, s bevallom sokat 
gondolkodtam mindezen. Vélemé-
nyen szerint ugyanis a jó vezetéshez 
nem feltétlenül a tudományos fokozat 
a megoldás. Az eddigi kapcsolatok, a 
strukturált gondolkodás képessége, a 
vezetői feladatokra való alkalmasság 
nem jár együtt feltétlenül a tudomá-

nyos fokozattal. Végül azért vállaltam 
el, mert régen itt vagyok, s belülről 
ismerem oktatóként a működési sa-
játosságokat, s tapasztalataim alapján 
tudom, mi a teendő, mit lehet változ-
tatni. Vannak elképzeléseim, céljaim, 
amiket szeretnék megvalósítani.

– Milyen célok ezek?
– A pályázatomnak több lényeges ele-
me is volt, ezek egy része a főiskola 
múltjából táplálkozik, összefoglalja 
a jelenbeli feladatokat és a jövőre vo-
natkozó elképzeléseket is.
Nagyon fontosnak tartom, hogy az 
egyik fő erényünk a gyakorlatorien-
táltság. Ennek folytatása, továbbfej-
lesztése fontos feladat, hiszen ezen 
a területen kifejezetten erősek va-
gyunk. Szeretném, ha a főiskolai nyelv-
oktatás is újra megerősödne, hiszen 
ez korábban szintén az erősségeink 
között szerepelt. A vezetőség nagy 
előrelépéseket tervez a mérhető mi-
nőségi oktatói munka érdekében. A 

minőségbiztosítással kapcso-
latos feladatokat, az oktatói 
munka mérhetőségét a tör-
vény is előírja számunkra.
A megvalósításra váró fe-
ladatok egy része a bolognai 
képzéshez kapcsolódik, me-
lyek eredményeként négy-
szintűvé vált a felsőfokú 

képzés. A Modern Üzleti Tudomá-
nyok Főiskoláján ebből jelenleg kettő 
érhető el: a felsőfokú szakképzés, 
illetve az alap (BA)-képzés, amely a 
korábbi főiskolai végzettséget jelenti. 
Erre épül majd rá – s ezen dolgozuk 
– a master képzés (MA) – amely a 
régi egyetemi képzésnek felel meg. A 
negyedik fokozat, a doktori képzés, 
aminek egyenlőre nincsenek meg a 
feltételei nálunk.
A felsőfokú szakképzéssel megindul a 
műszaki képzés az iskolában. Fontos 
látni, hogy a régió gazdasági fejlő-
déséhez műszaki szakembereket kell 
képezni. A főiskola szeretne integrá-
lódni a régióba – részben ez irányí-
totta figyelmünket a műszaki képzés 
irányába, illetve az a tény, hogy egyet-
len tudományággal hosszú távon nem 
maradhatunk versenyképesek, tovább 
kell tehát lépnünk.

Cseh Teréz

„Nagyon ritka manapság, hogy valaki tudományos fokozatot ugyanabban 
az iskolában szerezzen, ahol tanársegédként elindult. Ezt tehát itt meg lehet 
tenni, s azt gondolom, ez mások számára is üzenet.”

Portré
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Helyreigazítás

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. (6000 Kecske-
mét, Szegedi út 49.) kérte az alábbiak közlését:

„A márkanévvé válás útján (Regio Regia 2007/11) című 
cikk tévesen állította, hogy a Vértes Kamion Szerviz ma-
gyar földön egyedüliként bírja a világ három legnagyobb 
fékberendezés-gyártójának (egyikük a Knorr-Bremse) 
licenszét, így márkától és típustól függetlenül az összes te-
hergépjármű és pótkocsi fékberendezésének számítógépes 
diagnosztikai vizsgálatára, javítására és felújítására képes, 
a gyári alkatrész utánpótlást nagyrészt raktárkészletből 
biztosítja.

A cikk ugyancsak tévesen állította, hogy a Vértes Kamion 
Szerviz forgalmának ugrásszerű növekedését elősegítette, 
hogy az előkészítés szakaszában van a megállapodás a 
Knorr-Bremse hivatalos fékszerviz-partneri minősítésére. 
A Knorr-Bremse és a Vértes Kamion Szerviz semmilyen 
kapcsolatban nem állnak, tárgyalások sem folynak a Vértes 
Kamion Szerviz fékszerviz-partneri minősítése tárgyá-
ban.”



Regio Regia 27. oldal

Invokáció és propozíció - egyben
Mit mond bármelyik szülő, ha a gyermeké-
ről kérdezik? Mit mond az író, ha a legújabb 
könyvét kell bemutatni? Mit mond a felta-
láló, ha azt kérik tőle, mennyire járul hozzá 
találmánya a világ előrehaladásához? Ter-
mészetesen a legjobbat, legszebbet. Dicséri 
alkotását, ha a szíve mélyén tudja is: itt-ott 
talán nem az abszolút tökély. 

Ne várja hát senki ezen sorok írójától, hogy 
véres objektivitással közelít az idén febru-
árban lezajlott II. Regio Regia Szépség-
fesztivál veszprémi döntőjéhez! Ugyanis 
szervezőként legalább annyira a sajátjának 
tekinti, mint a fent említettek a magukét. 
Célja nem lehet tehát más, mint felvillan-
tani azokat az élményeket, amelyekkel az 
eltelt időszak gazdagította őt, és az egész 
stábot!

In medias res - 
Hát akkor vágjunk bele!
- csaptunk Domonkos Jóska, a veszprémi 
Szépország Rendezőiroda tulajdonosának 
kezébe, amikor a Regio Regia szerkesztősé-
gében közösen elhatároztuk, hogy másodszor 

is megrendezzük a régió legszínvona-
lasabb, páratlan szépségversenyét és 
szépségfesztiválját.
- Ha már lúd, legyen kövér – tették 
hozzá veszprémi partnerünk női 
munkatársai -, azaz ne csak a szép 
lányok, hanem a sármos férfiak sereg-
szemléjét is rendezzük meg, ilyen még 
úgysem volt!

Az elhatározást tett követte, meg-
hirdettük a hét határra, azaz három 
megyére szóló szépségversenyt, és 
szépségfesztivált! Először a jelentke-
zőket válogattuk ki, hiszen személye-
sen és interneten közel száz ifjú hölgy 
és úr jelezte, hogy szívesen indulna a 
megyei versenyeken.

A megyei gálák történéseiről, az 
eredményekről most nem ejtünk szót, 
hiszen előző lapszámainkban alap-
osan megismerhették a programot, a 
résztvevőket. Legyen elég annyi, hogy 
három megyei verseny után összeállt 
a régiós döntő mezőnye és programja. 
A világra-, de legalábbis régióra szóló 

Volt egyszer egy Szépségfesztivál
Hősi eposz kilenc énekben

Írta: Veér Károly
Fotó: Hagymásy Bence, Burján Jenő, Tóth Barbara
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eseményre a patinás Petőfi Színházban ke-
rült sor február 24-én, vasárnap.

Enumeráció I. – a versenyzők
Illik a versenyzőkkel kezdeni, hiszen az ő fel-
készülésük legalább annyira hosszadalmas és 
nehéz volt, mint összehozni a rendezvény tá-
mogatóit, fellépőit, kiállítóit – és nem utolsó 
sorban a közönséget.
Tizenhat csodálatos leányzó (hat-hat me-
gyénként), és kilenc snájdig fickó (négy 
Fejérből, három Komárom-Esztergomból, 
kettő Veszprémből) jutott a döntőbe. Itt már 
nem számított, hogy a megyei versenyeken ki 
hányadik lett, tiszta lappal indult mindenki 
a nagyszámú zsűri, és a közönség előtt a he-
lyezésekért, a koronáért.

Ki-ki egyénileg készült a döntőre, van, aki 
fogyókúrázott, más az izmait építgette. Volt 
olyan, aki gyökeresen átalakította a megyei 
versenyek óta a frizuráját, sőt az egész stí-
lusát megváltoztatta. Új ruhák, mit ruhák, 
ruhaköltemények töltötték meg az öltözőt, 
és talán Leonardo használt a Mona Lisánál 
annyi festéket, amennyit kipakoltak az asz-
talkákra – persze elsősorban a hölgyek.

Az otthoni készülődést a verseny előtt egy 
nappal a veszprémi edzőtábor követte, egy 
iskolai tornateremben gyakorolták a fiatalok 
a járást, a gesztusokat, az egész koreográfiát. 

Nyugodtan mondhatjuk, hogy Forgács Anita 
versenytáncos és koreográfus csodát művelt 
a csapattal, az addig olykor „bénázó” fiúk 
is olyan otthonosan mozogtak a színpadon, 
mint Fred Astaire egykor a táncparketten.

Enumeráció II. – a fellépők, kiállítók 
és a közreműködők 
A gála attól gála, hogy színvonalas műsorral 
csábítja a nagyérdeműt. Ihos József, minden-
ki Kató nénije, és Kolti Helga színművésznő 
vállalták a műsorvezetés nem éppen könnyű 
feladatát. Már vasárnap reggeltől figyelem-
mel kísérték az eseményeket, a szakmai zsűri 
tevékenységét, ismerkedtek a versenyzőkkel, 
a színpaddal, a körülményekkel.

Két igazi sztár produkciója jelentette a 
műsor fénypontját: egy fekete és egy szőke, 
azaz Gregor Bernadett és Nyertes Zsuzsa. A 
Bodrogi Gyula által rendezett kétszemélyes 
kabaréjukból adtak elő részleteket, a közön-
ség vastapsa jelezte: jó lett volna látni akár az 
egészet is!

Az énekesek, Czuczu Veronika és Dávid 
Roland hangja csodálatosan szárnyalt, 
Forgács Anita és a Golding TSE táncosai 
parádés bemutatót tartottak. A besnyői 
Szironta csengettyű-együttes műsora most 
is elragadó volt, a Zahra U Zahras hastánc-

csoport produkciója pedig megdobogtatta 
a férfiszíveket. A tokodi aero kick-boksz 
világbajnok női trió olyan pörgő előadást 
produkált, hogy alig győztük kapkodni a 
fejünket.

A Szép Környezetért fotópályázat alkotásai-
ból, a XIV. Országos Aktfotó kiállítás anya-
gaiból, és a II. Királyi Régió fotóbiennálé ké-
peiből rendezett tárlatokat rengetegen meg-
tekintették a délután és az este folyamán.
A gála idején a Fehérvár Autóház bemutat-
ta a legújabb Cadillac modellt, és láthattuk 
a Saab legújabb fejlesztését is. A színház 
előcsarnokában a jóféle nedűk kedvelőit az 
Agárdi Pálinkafőzde és a Nivegy-völgyi Bo-
rok Háza kóstolója ringatta jó hangulatba.

Enumeráció III. – 
a támogatók és a zsűri 
Egy rendezvény sem lehet meg támogatók 
nélkül, hiszen manapság minden pénzbe 
kerül. Felsorolni lehetetlen azt a rengeteg 
céget, intézményt és magánvállalkozót, aki 
valamilyen formában hozzájárult a fesztivál 
sikeres lebonyolításához. A négy gála során 
száznál több támogatónk akadt, akiket előző 
lapszámainkban rendre felsoroltunk.

Néhányukról – nem a támogatás nagysága, 
vagy sorrendje okán – külön is szólni kell. 
Utolsó pillanatban lépett a támogatók so-
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rába a Balatoni Bobpálya tulajdonosa, aki a 
döntő napján azt mondta a zsűri többi tagjá-
nak: Ne habozzál, bobozzál! És az öltönyös, 
nyakkendős, estélyi ruhás  urak és hölgyek el-
kocsikáztak Balatonfűzfőre, és gyermekként 
sikongatva élvezték a bobozás örömeit!
Vagy például az IKR Bábolna marketing-
igazgatója, aki a Komárom-Esztergom me-
gyei döntő után közölte: annyira tetszik neki 
a rendezvény, hogy ha meghívjuk, ha nem, 
ő akkor is részt vesz a regionális döntőn! 
Persze meghívtuk, eljött, és zsűritagként vé-
gigdolgozta a többiekkel a napot és az estét. 
Lehet, hogy az őszi Bábolnai Gazdanapokon 
lesz egy kis helyi szépségverseny? Talán meg-
választják a legszebb traktoroslányt? Ez még 
a jövő zenéje!

Enumeráció IV. – a közönség
Nagy kő esett le a szívünkről, amikor délután 
öt előtt körülnéztünk a hatalmas színházte-
remben: a közönség gyakorlatilag teljesen 
megtöltötte a nézőteret és a páholyokat. Több 
politikus – köztük Dióssy László államtitkár 
-, számos polgármester és megyei, önkor-
mányzati képviselő, a régió nagyvállalatainak 
igazgatói, vezetői, a szponzorok képviselői, 
no és persze a versenyzők hozzátartozói és 
a spontán érdeklődők közös tapsa biztosított 
bennünket arról, hogy bátran gondolkodjunk 
a 2009-es rendezvényen!

Enumeráció V. – a győztesek
És akkor íme a régió legszebbjei 2008-ban 
(Egy kis deux ex machina előre: a legszebb 
leányzó és a legsármosabb férfiú az életben 
is egy pár!):

Miss Regio Regia 2008: Káldi Nikolett (Úr-
hida)
Első udvarhölgy: Major Klára (Székesfehér-
vár)
Második udvarhölgy: Szigeti Andrea (Szék-
esfehérvár)
A helyi közönségdíjas: Sóti Szandra (Tata-
bánya)
Az internetes szavazás királynője: Neusinger 
Zsanett (Tatabánya)

Mr. Sárm 2008: Nagy Albert (Úrhida)
Első udvaronc: Halász Máté (Tatabánya)
Második udvaronc: Hodi László (Tatabá-
nya)
A helyi közönségdíjas: Nagy Albert (Úrhida)
Az internetes szavazás királya: Németh Péter 
(Márkó)

Deux ex machina – (nem a legjobb) 
isteni beavatkozás
A műsor és a szépségverseny legnagyszerűbb 
pillanata az eredmények ismertetése, a díjak, 
különdíjak átadása. A szervezők fogadkoz-
tak, hogy most minden tökéletes lesz, min-
den klappol, minden előkészítve – nem lehet 

semmi fennakadás.
Ám ahogy lenni szokott porszem került a gé-
pezetbe ezúttal is. Olyan sok volt a díj és a dí-
jazott, hogy Kolti Helga és a jó Kató néni már 
nem bírta követni, belekeveredtek, mint kis-
cica a gombolyagba. Szerencsére kéznél volt 
az „öreg kandúr”, azaz Domonkos József, aki 
kibogozta a szálakat, és végül minden díj az 
arra méltó versenyzőhöz került.

Állandó jelzők – egy kis derű
A versenyzők bemutatkozása alkalmából 
többükre is ráragadt néhány jelző, amelyek-
ből íme néhány:
A forma egyes csajszik (Neusinger Zsanett 
és Szigeti Andrea). Az ötgyerekes csa-
ládapa (Hodi László). A szépszemű rendőrnő 

(Cseszneki Hédi). A nadrágszíj nélküli ember 
(Halász Máté). A jó boltos (Németh Péter). 
A legyőzhetetlen páros (Nagy Albert és Kál-
di Nikolett). A testépítőnő (Horváth Frida). 
A balszélső (Vancsics János). A kutyabarát 
(Zódor Margit). A szőke ciklonok (Pantichin 
Bea, Sóti Szandra és Major Klára).
Ezenkívül persze számos jópofa elnevezés is 
született, de hát az emlékezet lyukas, mint 
egy szita – és ezzel elérkeztünk a végére, az 
epikus hasonlatokhoz!
Bár ez nem a legjobban sikerült, de remélem 
megbocsátják nekem, és jövőre újra velünk 
tartanak a III. Regio Regia Szépségfeszti-
válon!
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– Nagyon nehéz költségvetési tárgyalásso-
rozaton vagyunk túl – kezdte az elmúlt két 
hónap összefoglalóját Dr. Udvardi Erzsébet, 
Kisbér polgármesterasszonya. – Görgetett 
adósságállományunk miatt pontosan be kell 
határolnunk, hogy mire, és mennyit költhe-
tünk. Anyagi helyzetünk javítása érdekében 
igen sok pályázatot adtunk és adunk be, 
ezektől várjuk a javulást. Ilyen például a kis-
térségi szintű csatornázási pályázat, nagyon 
várjuk, hiszen a további dolgaink ettől függ-
nek. Ugyancsak fontosak a turisztikai, illet-
ve az iskolai pályázatok, vagy a legutóbb el-
utasított, a fehérvári út helyrehozásáról szó-
ló. A templom felújításához is ilyen forrásra 
számítunk, összességében azt mondhatjuk, 

hogy sokkal nagyobb igény lenne 
pályázatokra, mint amennyit és 
amire kiírnak. Ráadásul olykor 
elképesztően nem életszerűek a 
kiírások és elvek, sokat kell szen-
vedni velük, amíg össze tudunk 
állítani egy pályázatot.

– Pezsgő kulturális életünk vi-
szont bizakodásra és örömre 
ad okot. Március idusán zajlott 
a ragyogóan sikerült Bakonyi 
Amatőr Népművészeti Fesztivál, 
amelynek keretében gyakorlatilag 
a kistérség összes falujában zajlott 
valamilyen rendezvénye. Nagy ér-
deklődés mellett zajlottak a prog-
ramok, itt a kisbéri Wass Albert 
Művelődési Központban mintegy 
hétszázan voltak a szereplők és 
a nézők. Jó volt együttlátni ennyi 
tehetséges, ügyes fiatalt, figyelni 
kell rájuk, nem szabad elengedni 
a kezüket. Készülünk a hagyomá-
nyos Kisbéri Napokra, jó lenne 
ezen rendezvény térségi kisugár-
zására is jobban odafigyelni.

Tehetséges fiatalok és csiripiszli
Kisbéren jártunk

Röviden

A kisbérieknek számos turisztikai ötlete, terve 

van, ilyen például az, hogy jövőre, nagypénteken 

felelevenítik a csiripiszli sütés hagyományát. Hogy 

mi az? Íme a régi recept: 

„Tiszta búzát, vagy rozskeveréket egy éjszaka víz-

ben áztatják. Szitára ruhát tesznek, arra rakják a 

magot, fehér gyolccsal leterítik, és hét-nyolc napig 

langyos vízzel locsolják. Csírázni kezd, 1-2 centi-

méterre hagyják, s figyelik, mikor kezd lilulni. Ha 

zöld, akkor már nem jó, mert keserű. Húsdaráló-

val az egészet ledarálják kétszer, majd két-három-

szor langyos vízzel leöblítik és leszűrik. A levét 

tiszta liszttel bekeverik, olyanra, mint a palacsin-

tatészta, sűrűbbre nem szabad hagyni. Lábasba 

teszik, körbe nádszálat dugnak bele, hogy a gőzét 

kipipálhassa és ki ne fusson. Kemencében vagy 

sütőben szép pirosra megsütik. Érdekes, édeskés 

ízét szeretik, s ezen felül még tápláló is, csak sokat 

nem szabad enni belőle egyszerre.”

A Karrier Iroda küldetése, 
hogy megfelelő közeget te-
remtsenek a munkaerőpiac 
keresleti és kínálati oldala 
között, a Pannon Állásbörze 
és az azt megelőző Felkészítő 
napok célja, hogy e kapcsolat-
építés hatékonyságát növelje, 
az elhelyezkedési kultúra 
fejlődjön ezáltal. A Felkészí-
tő napok minden eddiginél 
több érdeklődőt vonzottak, 
mondta Puskel Márton, az 
iroda igazgatója, a résztvevők 

tanácsokat kaphattak az ön-
életrajz megírásához, próba-
interjúhoz, tájékozódhattak 
a régiós elhelyezkedési lehe-
tőségekről, valamint a Hely-
kereső roadshow programján 
vehettek részt. A közel ötven 
standon kiállító a meghívott 
vállalatok köre négy fő cso-
portra bontható, a legnagyobb 
multinacionális cégek, mun-
kaerő kölcsönzéssel, közvetí-
téssel és karriertanácsadással 
foglalkozó vállalkozások, mo-

biltással foglalkozó, valamint 
civil szervezetek, illetve a 
Magyar Honvédség képviselői 
várták a mindenre nyitott, 
tudatos karrierépítőket. A 
Karrier Iroda jóvoltából szá-
mos színes szolgáltatás várta 
az érdeklődőket, önismereti 
teszteket tölthettek, grafoló-
giai, CV és motivációs levél-
írási tanácsokat kérhettek. 
Főként a műszaki, mérnöki és 
gazdasági végzettségűeknek 
kínáltak álláslehetőségeket, 
valamint szakmai gyakorlat 
megszerzésében, diplomaí-
rásban rejlő együttműködést. 
Általános elvárásként a cégek 
részéről megfogalmazódott 
a nyelvtudás szükségessége, 
nyitottság, rugalmasság, meg-
bízhatóság és csapatmunkára 
készség. 

A székesfehérvári Pannon Job 
Kft. munkatársai elmondták, 
hogy fontos a tapasztalat, 
hiszen az igazán jó állásokat 
néhány éves szakmai gyakor-
lattal lehet csak megpályázni. 
A pályakezdő diplomások a 
szamárlétrát végigjárva sze-
rezhetnek munkatapasztala-
tot, és kerülhetnek pozícióba, 
ezért mindenképpen fontos 
a jó kapcsolat kialakítása a 
munkáltatói körrel. Ehhez 
remek alkalmat kínálnak az 
állásbörzék.
A Pannon Egyetem Karrier 
Irodája folyamatosan segít-
séget nyújt az álláskeresés 
útvesztőiben történő eliga-
zodáshoz, a következő ilyen 
régiós programot ősszel szer-
vezik.

tudósítónktól

Kellenek a használható nyelvtudású 
mérnökök, informatikusok
Március 12-én immár ötödször szervezte meg a Pannon 
Állásbörzét a Pannon Egyetem Karrier Irodája. A B épü-
let aulájában közel ötven kiállító várta a több mint ezer 
érdeklődőt. Legkeresettebb az informatikus, gépészmérnök 
és minőségbiztosítási szakember, ám komoly hiány a tár-
gyalóképes nyelvtudás.
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Ha végigmegyünk a Vértes Centeren, sehol 
sem látunk eldobált szemetet, poros kor-
látokat, piszkos padlót vagy szőnyegeket, 
méteres pókhálókat. Minden csillog-villog, a 
hatalmas üvegfelületek egyetlen tenyér- vagy 
ujjlenyomat sem éktelenkedik. 
Pedig a takarítószemélyzet nem lábatlanko-
dik szutykos vödrökkel és méteres partvisok-
kal a vásárlók, látogatók között. Ha muszáj 
olykor a nyitva tartási időben cselekedniük, 
akkor észrevétlenül, csendben teszik azt, 
ráadásul elegáns munkaruhájukban alig 
különböznek egy kiskosztümben betévedt 
vásárlótól.
A hétköznapi vásárló sokszor lemerevedik, 
ha betérve egy üzletbe, vagy egy bankba 
olyan ruhásszekrény méretű, zord tekintetű 
biztonsági őrrel találkozik, amellyel nem 
szívesen futna össze éjszaka egy kihalt si-
kátorban. Nos, a Vértes Center őrei inkább 
segítőkész hostessként viselkednek, útba iga-

zítják az érdeklődőt, udvariasak, kedvesek, 
szolgálatkészek.
Persze ha rossz szándékkal találkoznak, ak-
kor röviden, pontosan és szakszerűen tesznek 
pontot az ügy végére, figyelmük lankadatlan, 
nem érdemes a tolvajoknak próbálkozni.

A Vértes Centerben szerzett pozitív tapaszta-
lataink „okozói”, azaz a takarítók és a bizton-
sági őrök egyaránt a Sec-Com Kft. munka-
társai. A cég vezetője, Bogácsi György Ákos 
megköszönve elismerő szavainkat röviden 
ismerteti a Sec-Com történetét, hitvallását:

– A Sec -Com Kft. tizennégy éve van jelen a 
piacon, dinamikus fejlődésünknek köszönhe-
tően 2006-ban váci és budapesti irodánk után 
megnyitottuk tatabányai képviseletünket is. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy sikerült el-
nyerni a Vértes Center takarítási, őrzési fel-
adatait, nagy kihívást jelentett ez számunkra, 

hiszen a pláza megyénk legszínvonalasabb lé-
tesítménye. Nemcsak kulturált környezetben 
lehet vásárolni, hanem számos szórakozási, 
kikapcsolódási lehetőséget is biztosit a láto-
gatóknak. Nagyon örülünk, hogy úgy látszik, 
a kihívásoknak meg tudunk felelni. 

– A cél érdekében dolgozóink folyamatosan 
oktatásokon, tréningeken vesznek részt. Ta-
níttatásukra szívesen költ cégünk, hiszen 
szaktudásukat jól tükrözi a ház patika tisz-
tasága és rendje, biztonsága. Úgy gondolom, 
hogy mindezeknek köszönhetjük, hogy a ház 
vezetősége is elégedett munkánkkal.

– A Vértes Center hétvégi rendezvényei 
nagyon kedveltek a gyerekek és a felnőttek 
között egyaránt, ilyenkor több ezer ember 
fordul meg a házban. Ez fokozott biztonsági 
kockázatot és figyelmet követel őrszolgála-
tunktól. Munkatársaink szerencsére kellően 
képzettek ahhoz, hogy szinte már messziről 
kiszúrják az esetleges „szarkákat”, s mára 
már nyugodtan mondhatom, hogy elkerülik 
a centert, így az üzletek tulajdonosainak és a 
betérő vendégeknek teljes lehet a biztonság-
érzete.

(X)

Kétszeresen is rendet tart a Sec-Com 
a Vértes Centerben

PR

Átadása óta a legnépszerűbb tatabányai bevásárlóközpont a Vértes Center, vagy 
ahogy a köznyelv emlegeti: a pláza. Az elmúlt időben mit sem kopott kezdeti 
csillogása, tisztaság, rend és nyugalom uralkodik a megyeszékhelyiek kedvenc 
épületében.
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A  NATO-gépek telepítése kapcsán Pápán járt a NATO főtitkárának 
helyettese. Peter Flory az önkormányzat képviselőivel is találkozott. 
A főtitkárhelyettes a NATO-ba tömörült nemzetek képviselőjeként 
látogatott Pápára, tájékoztatta újságunkat dr. Áldozó Tamás al-
polgármester.
A C17-es program valamennyi előkészíto megbeszélésén eddig 
az amerikai hadsereg képviselőivel találkoztak a városvezetők, az 
amerikai hadsereg igényeit ismerhették meg, és annak elvárásaival 
szembesülhettek, hangsúlyozta az alpolgármester.
- Ez azért van így, mert a program túlnyomó részét ők finanszíroz-
zák, és a létrejövő alakulatnak túlnyomó része amerikai katonákból 
kerül ki. De nem kizárólag. A nemzetközi együttműködésben a 
NATO tagállamok túlnyomó többsége is részt vesz, a NATO fő-
titkárhelyettesét kell, hogy érdekeljék azok a körülmények, melyek 
Pápán az ideérkező katonákra és családjaikra várnak – fogalmazott 
dr. Áldozó Tamás.
A látogatás katonai-szakmai jellegű volt elsősorban, a főtitkárhelyet-
test információkkal a Honvédelmi Minisztérium és a Pápa Bázisre-
pülőtér képviselői látták el, de az önkormányzat szakembereivel is 
találkozott.
- Peter Flory felkészült volt az önkormányzatot érintő kérdések leg-
apróbb részleteiből is, főképp az ideérkező családokat érintő okta-
tási feladatokról beszéltünk vele. A megbeszélés során kölcsönösen 
meggyőződhettünk arról, hogy Pápa számukra jó választás volt, a mi 
számunkra pedig a C17-es projekt egy jó választás, illetve lehetőség 
– mondta az alpolgármester. 

Varga Bea

Pápán járt a NATO főtitkárhelyettese

Pápa jó választás

A nagykövet és a kísérete a 
város vezetőivel közösen két 
tatai székhelyű finn cégnél tett 
üzemi látogatást az ipari park-
ban. A körút első állomásán, a 
Helkamánál Járfás Imre ügyve-
zető és Henry Paasikivi, a finn 
ügyvezető igazgató mutatta be 
a céget. 

A gyártósori látogatáson rövi-
den bepillantottak a munka-
folyamatokba, majd a Raksped 
Raktározó és Szállítmányozó 
Kft.-nél folytatták körútjukat, 
kősőbb a Tatai Baráti Kör 
képviselői rövid városnéző útra 
invitálták a vendéget. 

Csáki

Az energiahordozók árainak fo-
lyamatos emelkedése, valamint a 
környezetkímélő termelés iránti 
elkötelezettség is motiválta a 
klaszterbe tömörült cégek veze-
tőit, hogy első közös lépésként 
annak lehetőségét tekintsék át, 
miként lehetne a működésükhöz 
szükséges energiának egy részét 
gazdaságosan, környezetbarát 
technológiával helyben előállí-
tani.
Önkormányzatunk Ajka Váro-
sért Alapítványa részéről Fábián 
Zoltán és Tóth Gergely stratégiai 

referens szervezte meg a tízfős, 
cégvezetőkből, és szakembe-
rekből álló delegáció programját. 
A megérkezés után egy rövid 
városnézésen vehettek részt, 
amely természetesen elsősorban 
a városban már megvalósított 
projekteket ismertette meg.
Szinte minden közintézmény, 
üzem energiaellátásában jelentős 
szerepe van az alternatív energi-
ák felhasználásának.
Természetesen jelentős számban 
kiveszik részüket a lakóépületek 
is abból, hogy energiaturista-
paradicsomnak minősíthető ma 
már a város. Az elért eredmé-
nyek megvalósulásában, és az 

országos, valamint nemzetközi 
projektek bonyolításában a fő 
szerep az Energia-innovációs 
Centrumé. Az intézmény veze-
tője, Franz Kern, és Erich Zandl 
szakértő tárgyalt az ajkaiakkal. 
Cégeink részéről elsősorban 
egy közösen megvalósítandó 
szélerőmű projekt lehetősége 
vetődött fel. Kern úr véleménye 
szerint szélesebb spektrumban 
gondolkodva lehet jó eredménye-
ket elérni, és ami nem mellékes, 
uniós támogatásokat is elnyerni. 
Fűtésre, melegvíz előállításra a 

napenergia és a geotermikus be-
rendezések a gazdaságosabbak.
Azokra is léteznek megbízható 
technológiák. A szelek munkába 
állítását csak komoly mérésekkel 
alátámasztva szabad megcélozni.
Mindketten örömmel fogadták 
a kapcsolatfelvételt, reményüket 
fejezve ki, hogy a jól működő ön-
kormányzati kapcsolatok mellett 
előnyös gazdasági együttműkö-
dés is kezdetét veheti városaink, 
régióink között. A késő délutánig 
zajló megbeszélésnek lesz követ-
kező fordulója is, ennek tuda-
tában kívántak jó utat hazáig.

P. M.

Az ajkai klaszter tagjai 
Weizben tárgyaltak
Az Ajkai Járműipari és Mechatronikai Klaszter küldöttsége a 
közelmúltban osztrák testvérvárosunkban járt. Az alternatív ener-
giák előállításában és felhasználásában európai tekintélyt szerzett 
Weizer Energie Innovations Zentrum volt a fogadó partner.

Találkozás a weizi energia-innovációs centrum előtt, szemben 
Fábián Zoltán, a klaszter titkára

Tatára látogatott a finn nagykövet
Tatán töltött egy napot Jari Pekka Olavi Vilén, Finnország bu-
dapesti nagykövete. A látogatást a Finn-Magyar Baráti Kör kez-
deményezte a két ország közötti kapcsolat elmélyítése érdekében. 
A vendéget Michl József polgármester és a képviselőtestület több 
tagja fogadta.
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– Az egészségügyben jelenleg feszültség alakult ki. Politikai és gaz-
dasági érdekek, erõk versengenek egymással - mondta Ács János 
polgármester azon az avatóünnepségen, amelyen a kórház területére 
költözött, mintegy négyszázmillió forintos beruházással készült új 
járóbeteg szakellátást adták át.
– Jelentõs kritika és bírálat illette az egészségügyben történt vál-
tozásokat. Öröm, hogy eközben Tapolcán új egészségügyi intéz-
ményblokk alakult ki. Az új létesítmény XXI. századi környezetet 
és körülményeket teremt a rászoruló betegeknek és az itt dolgozó 
orvosoknak, szakembereknek - tette hozzá a polgármester.

Arról, hogy miért döntött Tapolca a magánberuházás mellett, Ács 
János polgármester az alábbiakat mondta ünnepi beszédében.
- Amikor Tapolca Város Önkormányzata gyakorlatilag már anyagi-
lag csak nehezen tudta megoldani a működéshez szükséges finan-
szírozást, akkor a Képviselő-testület felismerte, hogy itt sürgősen 
változtatásra lesz szükség. A tulajdon megtartása mellett szerző-
désben rögzített beruházásokkal hosszú távra átengedte a kórház 
és a járóbeteg-ellátás mûködését. Ezzel a döntéssel nemcsak a 
betegellátás további sorsa vált biztonságossá, de ez nagyon jelentős 
szerepet játszott abban, hogy Tapolca a kórház-átszervezések idején 
megmaradhatott aktív ágyas intézménynek.

Végezetül a polgármester köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik 
az új rendelőintézet létrehozásában közreműködtek, és annak a re-
ményének adott hangot, hogy úgy a betegeket, mint az itt dolgozókat 
segíteni fogja ez a korszerű hátterű, világszínvonalú műszerezettség-
gel rendelkező szakorvosi intézet.

Folyamatos fejlődés, biztonságos 
működés a járóbeteg-ellátásban

Bio tippek az Öko-Biokultúra 
csoporttól
A dorogi Öko-Biokultura csoport már 17 éve működik az Arany 
János Városi Könyvtárban. A csoport célja egy aktív, egymást 
megbecsülő kis közösség megteremtése, ökológiai természet- és 
környezettudatosságra nevelés.
Rá szeretnék ébreszteni az embereket az egyéni felelősségükre a 
természet- és környezetvédelmünk iránt. Oldalunkon az ehhez ve-
zető kiskerti bio módszereket, hasznos tippeket, osztják meg olva-
sóinkkal. A továbbiakban egészséges ételek receptjeit is közöljük, 
életmóddal kapcsolatos tanácsokat írunk, gyógynövényeket ismer-
tetünk Muntyán Istvánné, más néven Biomama segítségével, aki az 
egyesület vezetője. Aki személyesen is szeretne megismerkedni az 
egyesület munkájával, az minden hónap utolsó hétfőjén megtalálja 
őket az Arany János városi könyvtárban, 16 órától. 

 Kerti jótanácsok
Biotippek a kertben, virágoskertben, magok vetéséhez:
Vetőbarázdát húzunk, majd kicsit ledöngöljük a földet, főleg a laza 
talajt (kemény derékalj, puha takaró). A kicsi mag gyökere így jól 
meg tud kapaszkodni, levele meg ki tud bújni a földből. Ha van 
lehetőségünk, öntsünk forrásban levő vizet a vetőbarázdába. A 
forró víz felmelegíti a földet, és elpusztítja a kórokozókat. Ezután 
a magokat finomra őrölt zeolit ásványt tartalmazó őrleményben 
forgassuk meg, mely tápanyagot juttat a magvaknak, és a gombák 
ellen is védelmet nyújt a kicsi növényeknek.
A zöldségágyások sorait kicsi pálcikákkal megjelölhetjük, könnyű 
fóliával letakarhatjuk kikelésig, időnként szellőztessük, így az ál-
landó nedvesség mellett elősegíthetjük a csírázást.
Ne dobjuk el a hagyma lepucolt külső levelét, szárát, pár órára 
beáztatva, az ázalék levével locsoljuk meg a kikelő zöldséget, meg-
tévesztve ezzel a répalegyeket (az erős illatú zsálya, varádics levével 
szintén ilyen hatást érhetünk el).
A földibolhák a retek és a káposzta levelét nagyon szeretik, szomo-
rú eredmény a sok lyukas levél. Viszont utálják a salátát. Ha váltott 
sorokba, vagy keverve vetjük, ültetjük a salátát, hagymát, retket, el 
is felejthetjük ezeket a kis szapora, alattomos kártevőket (a bors-
menta, és az üröm is riasztó hatású lehet)!

A 2007-től 2013-ig tartó vidék-
fejlesztési program európai 
uniós és hazai pénzekkel támo-
gatja a vidék felzárkóztatását. 
Ennek keretében pályázni lehet 
a települések megújítására, a 
környezeti, gazdasági és turiz-
musfejlesztésre, közösségépítés-
re, örökségmegőrzésre, képzésre, 
ismeretterjesztésre. Az országos 
keretösszegből A Bakonyért 
Egyesület 29 települése nem egé-
szen másfél milliárd forintot kap, 
ha… ha ezt az összeget elnyerjük. 
Ugyanis nem adják ingyen. 
A május közepéig tartó, nagyon 
feszes határidőkhöz kötött 
tervezési időszakban ki kell ta-
lálnunk és meg kell alkotnunk 
ennek a térségnek a helyi vidék-
fejlesztési stratégiáját (HVS). 
Ha a stratégiánk nagyon jó lesz, 
akkor a térség önkormányzatai, 
vállalkozásai, civil szervezetei 
(nemcsak az egyesületi tagok, 
hanem bárki) másfél milliárdra 
pályázhatnak, amelyhez hozzát-
éve a saját pénzüket, megvalósít-
hatják fejlesztési elképzeléseiket. 
Ha nem vagyunk elég jók, akkor 
csak a fele összeget kapjuk. Ha 
nagyon csapnivalóak leszünk, 
akkor hiába volt az egész munka. 
A tervezés előkészítéseként leír-

tuk azt, milyen állapotban van 
most ez a térség. Ez a helyzetfel-
mérés (mint a tervezési folyamat 
minden dokumentuma, lépése) 
mindenki számára megismerhe-
tő, nyilvánosan, folyamatosan 
hozzáférhető, és bárki fűzhet 
hozzá véleményt. 
Mostantól fogva bármely magán-
személy, szervezet elmondhatja, 
leírhatja, mit szeretne ő meg-
valósítani, mit szeretne megva-
lósulva látni a saját lakóhelyén 
vagy a tágabb térségben. Minden 
ötletet, javaslatot befogadunk. 
Csak akkor van esélyünk megüt-
ni a főnyereményt, ha elég sokan, 
elég sok javaslatot viszünk bele a 
stratégiába. 
A településeken a polgármesteri 
hivatalokban, az interneten a 
w w w.ba konyer t .org / leader/
Adatgyűjtés helyen található egy 
települési helyzetfelmérő kérdő-
ív, valamint egy projektgyűjtő 
kérdőív. 
Fontos információs pont a Helyi 
Vidékfejlesztési Iroda (8416 
Dudar, Bányatelep, telefon: 70/
779-6704, zirci@hvi.hu), ahol 
Járfás Krisztina irodavezető 
ügyfélfogadást tart. Javaslatával, 
elképzelésével csatlakozzon ön is 
közösségünkhöz!

Másfél milliárd a tét
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Hazánk hatszoros vitorlázóbajnokaként 
most a Petőfi Színház hajóját vezetné di-
adalra. Bujtor István, a teátrum igazgatója 
úgy látja, hogy az év elején – a „fedélzetre” 
lépésekor – dörgött és villámlott az ég, s 
csupán egy törött evezőlapát volt a kezében. 
Szerinte azóta elvonultak a felettük gyüle-
kezett viharfelhők és néha már a nap is 
rájuk süt.
„A társaimmal egy szórakoztatva tanító 
színházban gondolkodunk, azon túl, hogy 
a kiadásokat szeretnénk lefaragni, a gárdát 
megerősíteni és olyan produkciókat létrehoz-
ni, amikre az emberek örömmel betérnek” 
– mondta a januári székfoglalójában Bujtor 
István, akivel – két és fél hónappal a kineve-
zése után – az anyagi helyzetükről, a foglal-
koztatási viszonyokról és a közalkalmazotti 
státuszokról is beszélgettünk.
A színész, rendező, producer, forgatóköny-
víró és immár színházigazgató azzal kezdi a 
mondandóját, hogy idő kellett neki ahhoz, 
hogy nagyjából megismerje a társulat tagjait, 
az itt dolgozókat, de az már az elején megdöb-
bentette, hogy az épületben nem volt egység, 
megosztott lett és klikkesedett a társaság, 
ami egyetlen színháznak sem jó. „Ötvös Csö-
pi” nem veszekedős típus, a korrekt emberek 
mindenütt kijönnek vele. Idővel mindenkivel 

megértette, hogy a dolgok miként működ-
hetnek flottul, s egy színházban csak akkor 
öröm tevékenykedni, ha valamennyi kolléga a 
tudása legjavát adja. Szerinte azóta mindenki 
igyekszik beállni a sorba.
– A színházunkat jelenleg nem fenyegeti 
pénzhiány, vezetésünk addig nyújtózkodik, 
míg a takarónk ér. A kiadásokat próbáljuk 
megfogni, míg a bevételeinket növelni.
Egy tisztességes költségvetést kaptunk, he-
lyesebben, hiteles ígéretünk van rá. A me-
gyei önkormányzatnak köszönhetően úgy-
mond nulláról indulhattunk. A korábbinál 
takarékosabb üzemmódra váltottunk, ám a 
terveinket csak így tudjuk tartani. Nálam, 
az irodában csak teát kapnak a vendégek. 
Tényleg, kér egy csészével?! – mondta moso-
lyogva. A színház a központi költségvetésből 
idén 262 millió forintot hívhat le, a megyei 
önkormányzattól 150, míg a veszprémitől 
húszmillióra számíthat.
Vendéglátóm azt mondja, 70–80 millió forint 
jár a fejében, mikor a bérletbevételről és a 
jegyeladásról kérdezem. Már több közelünk-
ben működő gazdasági társaság elöljárójával 
tárgyalt, akik nem zárkóznának el a szpon-
zorációtól.
A direktor azt állítja, hogy addig nem ideges, 
míg van miből kifizetni a számlákat, a le-
hetséges támogatókkal pedig abban maradt, 
hogy baj esetén bátran tárcsázza a telefon-
számukat.
Később azzal folytatja, hogy nekik első-
sorban az a dolguk, hogy olyan darabokat 
mutassanak be, amik iránt nagy az érdek-
lődés, tehát mindent elkövetnek azért, hogy 

a közönség szeresse a színházat és a nézők 
örömmel térjenek be hozzájuk. Egyelőre 
szűkös a mozgásterük, az előző vezetés által 
elfogadott évadot – egy változtatással – viszik 
tovább, a még két hónapig tartó szezont nem 
tekinthetik a sajátjuknak. A vendégelőadása-
ikkal (a Piaf-esttel, aztán a Fösvény és A sze-
gény hekus esete a papagájjal című darabbal 
– mindegyik telt házas volt) és a jövő héten 
bemutatandó Indul a bakterházzal azt pró-
bálják megmutatni, hogy a jövőben milyen 
színházat szeretnének adni az embereknek.
Most egy tucat bérletes előadásuk van, amit 
kevésnek tartanak, ezért azon vannak, hogy 
ezt a számot – a Veszprémhez hasonló nagy-
ságú városokhoz hasonlóan – feltornásszák 
18–20-ra. Bujtor István arra is kitér, hogy 
a foglalkoztatási viszonyokon változtatniuk 
kell(ene), ám – mivel mindenki státuszban 
van – ezt csak óvatosan tehetik meg. A köz-
elmúltban három színész, Trinfuj Mihály, 
Ónodi Gábor és Subi Zoltán szerződését 
nem hosszabbították meg – Eperjes Károly 
művészeti tanácsadó javaslatára.
De jelezték feléjük, ha a teátrum olyan 
darabot állít színpadra, amihez a rendező 
szereplőválogatást kér, akkor őket is behívják 
castingra.
Mint megtudtuk: a társulathoz ősszel nem 
hoznak új tagokat (legfeljebb adott teendők-
re). Aztán azzal folytatta, hogy az esetleges 
elbocsátásokról egyelőre nem beszél, ahhoz 
még jobban át kell látni a helyzetet. Azt vi-
szont tudja, hogy a jelenlegi létszámot sokkal 
több darabra találták ki.

Király Ferenc

Takarékosabb „üzemmódban” a teátrum
A Petőfi Színházban három színész szerződését nem hosszabbították meg 
– Baj esetén jöhetnek a nagy támogatók

Gyalog- és kerékpárutak 
épülhetnek
A tatabányai kistérség csatlakozott ahhoz a pályázati 
konzorciumhoz, amely a Közép-dunántúli régióban közel 
350 kilométeren alakítana ki zarándokútvonalat a térség 
Máriakegyhelyeit követve.

A Mária Út Közhasznú Egyesület alelnöke, Sipos Balázs tájékoztatá-
sa szerint a gyalogosan és kerékpárral is végigjárható útvonal a Szűz 
Máriához kapcsolódó kegy-, és emlékhelyeket kapcsolja össze.
Magyarország északi részén, 1400 kilométeren, öt régiót érintve ha-
lad végig. A kezdeményezéshez a kistérségi társulásokon keresztül 
már száznál több település, valamint az érintett erdészetek is csat-
lakoztak.
Magyarországon az útvonal kialakítására a régiók a Regionális Ope-

ratív Programok (ROP) turisztikai vonzerő fejlesztésére kiírt pályá-
zatain szeretnének forrásokhoz jutni. A Közép-dunántúli régióban a 
tervezett költség 105 millió forint, ebbol a települések önereje közel 
20 millió forint.
A fejlesztések során gyalog- és kerékpárútvonalak épülnek, útjelzé-
seket, tájékoztató táblákat helyeznek ki, kegyhelyeket hoznak rendbe 
és pihenőközpontokat alakítanak ki.
Az út magyarországi infrastruktúrájának kialakítása kedvező pályá-
zati döntés esetén 2009-ig elvégezhető és a Magyar Turizmus Zrt. ál-
tal meghirdetett örökségturizmus tematikus évében a nagyközönség 
számára is megnyithatóvá válik - tájékoztatták az Itthon újságot.



Emlékezetes csatát, nagy harcot és szép versenyélmények egész 
sorát hozta az idén immár tizenharmadik alkalommal hir-
detett Ifjú Üzletemberek Országos Vetélkedője: a tizenegy “céget” 
felvonultató viadalnak a Rudas adott otthont a napokban.
 Kiélezett viadal
 A versenyző csapatok – amelyek valóban a céges működés összes 
kellékét felvonultatták (több esetben az egyenruháig bezárva) 
– a megméretés hagyományaihoz híven játékos formában mér-
ték össze felkészültségüket, kreativitásukat: a feladatok között 
éppen úgy szerepeltek gazdasági-ügyviteli és marketing munka-
folyamatok, mint nyelvi vagy éppen játékos vetélkedők – a Rudas 
tornatermében lévő „bázis” mellett az intézmény tanirodája is 
versenyhelyszínként szerepelt a kétnapos megméretésen.
 A versenykiírásnak megfelelően a versenyző tizenegyedik-tizen-
negyedik évfolyamos fiatalok érdeklődnek az üzleti élet iránt, 
emellett helyzetfelismerésükről, szakmai tudásukon túl kreativi-
tásukról is számot kell adniuk. Amint arról érdeklődésünkre a két 
főszervező, Bedi Ildikó szakmai igazgatóhelyettes és Steinbacher 
Józsefné, a Rudas gyakorlatioktatás-vezető beszámolt, a csapatok 
ezúttal is a „gyakorlat felől”, a komoly feladatokon túl nemritkán 
játékos formában adhattak számot tudásukról.
Környezettudatosság – másképp
Amint az elmúlt években is mindig, ezúttal is volt a viadalnak 
egy központi gondolata: idén a környezettudatos magatartás 
köré szerveződtek a gyakorlati feladatok. A vetélkedő mottója a 
„Tegyünk (többet) az élhetőbb környezetért!” lett – és a diákok e 
téren is jelesre vizsgáztak találékonyság, nyitottság és probléma-
megoldó készség tekintetében. 
E versenyfeladatok körében reklámanyagokat, szlogeneket, pre-
zentációkat, mi több, kisfilmes összefoglalókat készítettek a diák-
csapatok – ez utóbbiak azt mutatták be helyenként nagyon látvá-
nyosan és izgalmas képi megoldásokkal is operálva, mit tesz(nek) 
a delegáló intézmény(ek) a tisztább, élhetőbb környezetért.
Az eredmények
Az első helyet végül a Cukország Bt. gárdája lett a nyíregyházi 
Széchenyi középiskolából (Tóth Ádám Ákos, Sebestyén Gabri-
ella és Svantner Bernadett – utóbbi egy különdíjat is kiérdemelt 
az angol nyelvi feladat kiváló megoldásáért), a második helyet, 
valamint a komplex írásbeli-gyakorlati legsikeresebb készítőinek 
járó különdíjat a győri Baross középiskola Inter Logistic fantázi-
anevű együttese vívta ki. A harmadik helyen a kiskunfélegyházi 
Szakképző Intézetből delegált Csoki-Csók@ Kft. csapata végzett, 
s szintén ők érdemelték a legjobb kisfilm és a legszínvonalasabb 
protokoll-feladat különdíját.
És jöjjenek a különdíjasok: a legjobb pályázatíró az Illat-Varázs 
Kft. (Nagykálló) lett, a legötletesebb plakát különdíja Kisújszál-
lásra, az Édes Hármas Bt. központjába került, míg a legszínvo-
nalasabb cégbemutatóval a kiskunhalasi Jövő Kulcsa Kft. rukkolt 
ki. A legötletesebb logó különdíját a kecskeméti S-Portéka Kft. 
hódította el, a legtartalmasabb reklámanyagért járó elismerést a 
Rudas triója, az Enjoy Kft. néven futó csapat (Stircz Rita Julian-
na, Barta Tímea és Böjtös Ildikó) kapta. A legjobb eladásért járó 
elismerést a Kék Róka csapata érdemelte Egerből, míg a legjobb 
német nyelvű feladatmegoldásért Horváth Matild érdemelt egyéni 
különdíjat a bajai Favorit Reklámügynökség csapatából.

Ny. Zs.

Egy ebben az évben bejegyzett 
kft, az Ikon Build veszi meg a gö-
rög falut, a cég kifejezetten erre 
a projektre, a befektetők érde-
keinek érvényesítésére jött létre. 
A kft ügyvezetője Serényi Gábor 
belsőépítész az elmúlt 10 évben 
vendéglátó és szórakozóhelyek 
tervezésével, kivitelezésével és 
üzemeltetésével foglalkozott. 
Az általa képviselt befektetők 
étteremlánc és szórakozóhely tu-
lajdonosok, valamint a médiában 
érdekelt szakemberek.
A közel három milliárd forintos 

beruházás 50%-ban a befektetők 
pénzéből 50%-ban pedig banki 
hitelből valósul meg még ezen a 
nyáron. 

A szórakoztató- és szálloda-
parkot a meglévő épületekből 
alakítják ki. A közértből lesz a 
szálloda főépülete, a piacot két 
részletben lebontják majd, helyé-
re parkot és parkolót terveznek, 
a disco azonban változatlanul 
megmarad.
A bungallók egy részéből apart-
manokat, másik részéből pedig 

éttermeket, kereskedelmi he-
lyeket alakítanak ki. A házikók a 
hófehér helyett melegebb, színe-
sebb külsőt kapnak.
A Sundance park csak a szezon-
ban lesz nyitva. Délután öt órától 
kezdődnek majd a koncertek egé-
szen este tízig, igazi sztárokkal, 
és változatos zenei kínálattal. 
Utcazenész fesztivál, nagynevű 
dj-k, és színvonalas jazz koncert 
is várja majd a helyieket és az 
idelátogatókat egyaránt.

Minden sátras és utcai rendez-

vény ingyenes lesz, ígéri Serényi 
Gábor, a disco belépő díja pedig 
ezer forint körül alakul majd.
Serényi Gábor úgy gondolja, 
hogy a Balaton évek óta mél-
tatlan helyzetben van, a fiatal 
üzletember fél évvel ezelőtt ke-
resett jó befektetési lehetőséget 
az északi parton, és a balaton-
füredi Görög falu bizonyult a 
legígéretesebbnek.
Mint mondja, az is nagyon fontos 
szempont, hogy kevés olyan tele-
pülés van, ahol a vezetés ennyire 
sikeresen menedzseli a várost.

Lecserélt görög falu

Ifjú üzletemberek a 
Rudasban: jövőképesség

Magas színvonalú szórakoztató- és szállodaparkká alakul át a 
görög falu, amely a jól kereső fiatal felnőtteket célozza meg. Az 
annagora parkot ugyanis a tervek szerint egy újonnan alakult 
társaság, a Sundance Kft. vásárolja meg, és üzemelteti tovább. Az 
üzlettulajdonosok többségével már megszületett az egyezség. A park 
még az idén, három milliárd forintból valósul meg.

Bizottsági ülésen hallgatták meg Serényi Gábort
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Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
(továbbiakban: ÖTM) a Turisztikai célelőirányzat for-
rásainak terhére pályázatot hirdet a Közép-dunántúli 
Turisztikai Régióban 2008-ban és 2009 első negyedévében 
megvalósuló rendezvények támogatására, a Turisztikai 
célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes 
szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 
3. §-ának i) pontjában foglalt kulturális célú turisztikai 
támogatási jogcím alapján.

I. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló ke-
retösszeg 96 millió forint.

II. Támogatásért pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon szék-
hellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 
Magyarországon telephellyel rendelkező jogi személyek, jogi szemé-
lyiség nélküli gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók.

III. A pályázat keretében a 2008. évi és 2009. első negyedévi, a Kö-
zép-dunántúli Turisztikai Régióban megvalósuló, regionális, de leg-
alább kistérségi jelentőségű, a település határain túlmutató, legalább 
5 ezer fős látogatószámú, legalább 2 napos, turisztikai vonzerővel 
rendelkező rendezvények, események, illetve ezekhez kapcsolódó 
programok.

IV. A támogatás odaítélésének előfeltétele:
a. a rendezvény költségvetésének összege legalább 5 millió forint;
b. a pályázatban megjelölt cél a Közép-dunántúli turisztikai régióban 
valósul meg;
c. a pályázó szakmai referenciái megbízhatóak, ennek megítélése 
érdekében legalább 2 korábbi rendezvényét ismerteti; 
d. a pályázat tartalmazza a rendezvény kidolgozott marketingtervét 
(marketingeszközök típusa, darabszám, terjesztési kör, stb.), részletes 
forgatókönyvét (fellépők, kísérő programok, stb.), belépőjegyes ren-
dezvény esetén részletesen fel kell sorolni, mely program díjmentes, 
mely belépőjegyes és fel kell tüntetni azok jegyárai, illetve sportren-
dezvények esetében kötelező a nevezési díjak, valamint a sportolók és 
a nézők számának megadása;
e. a költségek minimum 10 %-át marketingre fordítják;
f. az összköltség 20 %-át nem haladhatják meg a szállás-, illetve ét-
kezési költségek;
g. Támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett rend-
ezvényre nem lehet nyújtani. A pályázat benyújtásának a pályázat – a 
pályázó által igazolt – postai feladásának dátuma számít. A rendez-
vény megkezdésének kritériumait a Pályázati Útmutató tartalmazza. 

V. A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek:
a. a 2008. évi „Vizek Évéhez” és a „Reneszánsz Évhez”, valamint 
a 2009. évi „Kulturális Turizmus Évéhez” kapcsolódó események, 
rendezvények, turisztikai jelentőséggel bíró sportrendezvények; 
b. azok a rendezvények, amelyek marketing szemléletű, középtávra (3-
4 év) szóló részletes koncepcióval rendelkeznek, a célcsoportoknak/
célországoknak megfelelő marketing tevékenységet folytatnak;

c. azok a rendezvények, amelyek rendelkeznek saját bevétellel, amely-
lyel költségeit csökkentik;
d. azok a rendezvények, amelyek esetében a jegyek előértékesítése 
szervezett formában történik; 
e. azok a pályázók, amelyek valamely hivatalos szakmai szervezetben 
való tagságukat igazolni tudják (pl. különböző hazai, illetve nemzet-
közi fesztivál szövetségek);
f. azok a pályázatok, amelyek a költségvetést árajánlatokkal támasztják 
alá (a pályázat benyújtásának nem feltétele az árajánlatok csatolása).

VI. A pályázattal igényelhető támogatás formája: a pályázó működé-
si támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli 
végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás).

VII. A támogatás mértéke és intenzitása: maximum 15 millió forint, 
a támogatás intenzitása a rendezvény összköltségének önkormányza-
tok és társulásaik, illetve non-profit szervezetek esetében: legfeljebb 
70%-a, egyéb esetben legfeljebb 50%-a.
 
VIII. A szükséges saját forrás mértéke:
Önkormányzatok és társulásaik, illetve non-profit szervezetek ese-
tében: legalább 10%-a, egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvál-
lalkozások esetében legalább 25%-a, egyéb esetben: legalább 50%-a.

IX. A pályázat 2008. március 10-től, magyar nyelven, kizárólag a Pá-
lyázati Formanyomtatványon nyújtható be. A Pályázati Formanyom-
tatvány nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában. Kézzel 
írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

X. A Pályázati Formanyomtatvány és az Útmutató 2008. már-
cius 7-étől az ÖTM Turisztikai Szakállamtitkárságának inter-
net honlapjáról (www.otm.gov.hu, ezen belül Turizmus főcím, 
illetve www.mth.gov.hu), a Magyar Turizmus Zrt. honlapjáról 
(www.itthon.hu) és a Magyar Turizmus Zrt. Közép-dunántúli Re-
gionális Marketing Igazgatóságának honlapjáról (www.kd-regio.hu) 
letölthető, továbbá elektronikus formája térítésmentesen igényelhető 
a Magyar Turizmus Zrt. Közép-dunántúli Regionális Marketing 
Igazgatóságánál (8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14., Tel.: 22/370-
051, e-mail: rmiagard@itthon.hu).

XI. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint 
1 példányban elektronikus adathordozón (kizárólag CD lemezen, 
Microsoft Word (.doc) formátumban csatolható), zárt borítékban, 
ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kéz-
besítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a 
következő címre kell beküldeni:

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Regionális turisztikai pályázatok
Kódszám: 2008 – TU – KDU – 2

1539 Budapest, Pf. 684.
XII. A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. április 15.
A pályázat benyújtása előtt eljárásrendi kérdésekben a MAG 
- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. regionális képvisele-
teihez is lehet fordulni. A képviseletek címei és elérhetőségük a 
www.magzrt.hu honlapon megtalálhatók.

Pályázat rendezvények támogatására 
régiónkban
(Pályázat kódszáma: 2008 – TU – KDU – 2)

Pályázat
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Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiak-
ban: ÖTM) a Turisztikai célelőirányzat forrásainak terhére pályá-
zatot hirdet a Közép-dunántúli Turisztikai Régió ismertségét növelő 
marketingeszközök támogatására, a Turisztikai célelőirányzat fel-
használásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. 
(XI. 16.) MeHVM rendelet 3. §-ának h) pontjában foglalt csekély 
összegű (de minimis) turisztikai támogatási jogcím alapján.

I. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keret-
összeg 64 millió forint.

II. Támogatásért pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon székhely-
lyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyar-
országon telephellyel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók.

III. A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
1. Közép-dunántúli turisztikai régió turisztikai kínálatának bel- és kül-
földön történő piacra jutását elősegítő, regionális, de legalább térségi 
hatású, nyomtatott kiadványok, 
2. a régió ismertségét növelő kiállításokon való részvétel.

IV. A támogatás odaítélésének előfeltétele:
a. 1. típusú pályázatok esetében:
– a pályázat tartalmazza a marketingeszközzel kapcsolatos koncepciót/
stratégiát, a marketingeszköz vázlatos leírását (szinopszis), felépítését, 
illetve tervét, valamint a terjesztési elképzeléseket;
– a marketingeszköz tartalmazza a régió térképét és a Közép-dunántúli tu-
risztikai régió Tourinform irodáinak listáját, elérhetőségét, e-mail címét;
– a marketingeszköz terjedelmének 10%-át meghaladó mennyiségű rek-
lámot nem tartalmazhat – a szolgáltatók pénzért történő bekerülése is 
reklámnak minősül;
– nyomtatott kiadvány esetén a marketingeszköz A4-es vagy francia 
méretű, legalább 10 000 példányszámban jelenik meg, amelynek 10%-át 
a támogatott pályázó terjesztésre átadja a Magyar Turizmus Zrt. Közép-
dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságának;
– a marketingeszköz a régió legfontosabb piacainak megfelelően mini-
mum 3 nyelven, de legalább magyar, német és angol nyelven készül;
– a marketingeszköz szolgálja a térségi vagy régiós kínálat piacra vitelét, 
legalább kistérségi vagy mikrorégiós turisztikai kínálatot, ajánlatokat tar-
talmaz, minimum 3 település összefogásával készül, ingyenes terjesztésű;
b. 2. típusú pályázatok esetében:
– a pályázat tartalmazza a kiállítással kapcsolatos koncepciót/stratégiát, 
a kiállítás forgatókönyvét, vázlatos leírását (szinopszis), felépítését, illet-
ve tervét;
c. Mindkét típusú pályázatok esetében:
– a projekt költségvetésének összege legalább 1 millió forint;
– a marketingeszköz/kiállítás képanyaga aktuális;
– a marketingeszköz/kiállítás külső megjelenése összhangban van a 
térségi marketingeszközökkel, illetve illeszkedik a Közép-dunántúli 
turisztikai régió arculatához, marketingeszközeihez;
– a pályázó a pályázatot előzetesen véleményezteti a Magyar Turizmus 
Zrt. Közép-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságával;

V. A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek:
a. 1. típusú pályázatok esetében
– újszerű marketingeszközök alkalmazása a belföldi és a külföldi piaco-
kon;
– élménylánc kialakítása, népszerűsítése, tematikus utak bemutatása;
b. 2. típusú pályázatok esetében
– a kiállítás igazodik a Magyar Turizmus Zrt. Közép-dunántúli Regioná-
lis Marketing Igazgatóságának kiállítási terveihez, stratégiájához;
c. Mindkét típusú pályázat esetében
– a 2008. évi „Vizek Évéhez” és a „Reneszánsz Évhez” kapcsolódó 
marketingeszközök/kiállítások;
– azok a pályázatok, amelyek a költségvetést árajánlatokkal támasztják 
alá (a pályázat benyújtásának nem feltétele az árajánlatok csatolása).

VI. A pályázattal igényelhető támogatás formája: a pályázó működési 
támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli vég-
leges juttatás (vissza nem térítendő támogatás). A támogatás mértéke 
maximum 3 millió forint, intenzitása a projekt összköltségének legfel-
jebb 50%-a.

VII. A szükséges saját forrás a teljes megvalósítási költségnek legalább 
10%-a, amibe az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás nem 
számítható be. 

VIII. A pályázat 2008. március 10-től, magyar nyelven, kizárólag a Pályá-
zati Formanyomtatványon nyújtható be. A Pályázati Formanyomtatvány 
nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában. Kézzel írott pályáza-
tok feldolgozására nincs lehetőség.

IX. A Pályázati Formanyomtatvány és az Útmutató 2008. március 7-
től az ÖTM Turisztikai Szakállamtitkárságának internet honlapjáról 
(www.otm.gov.hu, ezen belül Turizmus főcím, illetve www.mth.gov.hu), 
a Magyar Turizmus Zrt. honlapjáról (www.itthon.hu) és a Magyar Tu-
rizmus Zrt. Közép-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságának 
honlapjáról (www.kd-regio.hu) letölthető, továbbá elektronikus formája 
térítésmentesen igényelhető a Magyar Turizmus Zrt. Közép-dunántúli 
Regionális Marketing Igazgatóságánál (8000 Székesfehérvár, Piac tér 
12-14., Tel.: 22/370-051, e-mail: rmiagard@itthon.hu).

X. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint 1 példány-
ban elektronikus adathordozón (kizárólag CD lemezen, Microsoft Word 
(.doc) formátumban csatolható), zárt borítékban, ajánlott küldeményként 
gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgál-
tatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Regionális turisztikai pályázatok
Kódszám: 2008 – TU – KDU – 3

1539 Budapest, Pf. 684.

XI. A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. április 15.
A pályázat benyújtása előtt eljárásrendi kérdésekben a MAG - Magyar 
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. regionális képviseleteihez is lehet for-
dulni. A képviseletek címei és elérhetőségük a www.magzrt.hu honlapon 
megtalálhatók.

Pályázat turisztikai marketingeszközök 
támogatására régiónkban
(Pályázat kódszáma: 2008 – TU – KDU – 3)

Pályázat



– Hogyan jutott el a coachinghoz?
– Ledolgoztam 12 évet multinacionális 
cég marketingeseként, közép- és felső-
vezetőként. Üzleti és reklámtevékenység 
mellett a vállalat belső trénereként fog-
lalkoztam a munkatársak fejlődésével 
is. 12 év után éreztem úgy, hogy válta-
nom kell, a termék múlandósága helyett 
számomra is fontosabbá vált az ember. 
Ebben a váltásban biztos része volt 
annak is, hogy a szüleim segítő foglal-
kozásúak – édesanyám tanár, édesapám 
ideggyógyász. A coaching hasonlóan a 
szüleiméhez, segítő foglalkozás. 

A coaching egy személyre 
szabott, vezetői fejlesztési 
módszer, segít felszabadí-
tani a belső erőforrásokat, 
és támogatja az alanyt a 
változás folyamatában. 
Időben a jelennel, az „itt 
és mosttal” foglalkozik, 
és azzal, hogy hova sze-
retnénk eljutni. A hang-
súly a tudatosításon van, a 
fennálló problémák, aka-
dályok kimondatásán, 
mert azok így lesznek va-
lósak, így vállalható ezekért a felelősség, 
és születhet meg a megoldás. A jó coach 
(így hívjuk a tanácsadó szakembert, aki 
vezeti a coachingot) nem a válaszokat 
tudja, hanem a jó kérdéseket teszi fel, 
hogy az alany megtalálja a helyes vála-
szokat. Nagy segítségemre van ebben a 
vezetőként szerzett tapasztalatom, és a 
pszichológiai tanulmányaim.

– Mikor van szükség a coachingra?
– Több területen nyújt megoldást a 
coaching, ennek megfelelően több fajtá-
ja használatos. A life coaching életveze-
tési kérdésekkel foglalkozik, a business 
coaching egy cég indulásánál, később 
a működésénél lehet hasznos, míg az 
executive coaching kifejezetten a kö-
zép- és felsővezetői képességek fejlesz-
tésére, a vetetői önismeret erősítésére 
irányul. A coaching egy fajtája a kész-
ségfejlesztés is, amely egy rövid távú, 
személyre szabott „tréning”, konkrét 
célok megfogalmazása és elérése direk-

tebb módszerekkel. Fejleszthető vezetői 
készségek lehetnek a motiválás, dele-
gálás, számonkérés, a hatékony vezetői 
kommunikációs készségek fejlesztése: 
asszertív kommunikáció, konfliktus-
kezelés, építő visszajelzés, hatékony 
prezentálás, a személyes hatékonyságot 
befolyásoló készségek pedig az időme-
nedzsment, vagy a hatékony értekezlet 
vezetés.
A személyiségfejlesztés indirektebb, 
hosszabb távú. Komplex célok, és a pszi-
chológia irányából érkező módszerek 
jellemzik. 
Ide tartozik még, és a legelterjedtebb a 

teljesítménycoaching. Egy konkrét válla-
lati (üzleti vagy szervezeti) cél elérése áll 
a fókuszban, például nyertes üzleti stra-
tégia kidolgozása, szervezeti változások 
menedzselése, kultúraváltás-átalakítás, 
első vezetői beosztás. Jellemzően közép-
távú, erősíti a tudatosságot, a felelősség-
vállalást és teljesítménynövelő.
Más csoportosítás szerint megkülön-
böztetünk  csoport és team coachingot. 
Utóbbi nem csapatépítést jelent, hanem 
folyamatosan, vagy egy projekt erejéig 
együtt dolgozó csapatok számára java-
solt folyamat.  Alkalmas például vezetői 
teamek tagjai közötti együttműködést 
gátló tényezők felszámolására, vagy a 
vezető és az általa vezetett csapat között 
kialakult konfliktusok megoldására. 
A csoport coaching esetében azonos 
szinteken vagy azonos területeken dol-
gozókat fogunk össze, olyanokat, akik 
hasonló problémákkal találkoznak, 
vagy hasonló készségek fejlesztésére 
van szükség.

– Miért fontos, hogy egy coach irányítását 
kérjék, amikor gyakorlatilag egy vezetőnek 
ugyanezt kell jól csinálnia?
– Nagyon fontos a cég életében, amikor 
egy vezető, mint coach dolgozik a be-
osztottjával. Leginkább a napi munka 
hatékonyabb elvégzéséhez szükséges új 
feladatok, ismeretek átadása, betanítás 
a célja, azonban hátráltathatja a fejlő-
dést, ha a beosztott védekező állásba 
helyezkedik, vagy meg akar felelni a 
főnökének, ezért nem őszinte, bizalmi 
a viszonyuk. Ez a kapcsolat valójában 
mentorálás, hiszen a coach és alanya 
között egyenrangú viszony van. Az igazi 
ok azonban a külsős objektivitása, hogy 
nem esik a „szervezeti vakság” hibájá-
ba. Aki nem a cég alkalmazottja, nincs 
teljesítménykényszer alatt. A coach 
nem főnök-beosztott viszonyban van az 
alannyal, így lélektanilag más a kapcso-
lat. Nem is az a cél, hogy hagyományos 

kontaktust építsünk ki 
az alanyokkal, hanem az, 
hogy a megfelelően veze-
tett beszélgetésekkel, kér-
désekkel segítsük őt elérni 
a céljait. 

Az emberi erőforrás a 
legértékesebb a gazdasági 
életben, hiszen működ-
teti a technológiát, vagy 
szolgáltatást nyújt; ezért 
kulcsfontosságú a fejlesz-

tése. Napjaink vezetője sem azonosulhat 
már régi eszmékkel, nem az a jó vezető, 
akinek a szakmai tudása a legnagyobb, 
hanem az, aki átlátja a piaci összefüg-
géseket, a munkatársait a jó irányba 
tereli és megfelelően ösztönzi őket. A 
coaching hazai megjelenését elsősorban 
a multiknak köszönhetjük, a magyar 
vállalatoknál, vállalkozásoknál a mai 
napig nem terjedt el a készségfejlesz-
tésnek ez a módja. A szemléletbeli 
különbségeken túl talán azért, mert ez 
a befektetés hosszú távon térül meg, és 
ehhez a legtöbb hazai vállalkozás sajnos 
nem elég tőkeerős. 

Komoly előrelépést jelentene az embe-
rek életében, munkához való viszonyá-
ban, ha már gyermekkorban, az iskolai 
oktatásban a több-kevesebb haszonnal 
járó osztályfőnöki órák keretében na-
gyobb figyelmet fordítanának az önis-
meret és a személyiség fejlesztésére.

Vitkóczi

Coaching – avagy a vezetett vezető
Magyarországon nemrég kezdett elterjedni a tanácsadói munkakör egy új fajtája, 
a coaching. A multik megjelenésével nálunk is meghonosodott a munkatársak, 
közép- és felsővezetők képzése, tanácsadók megbízása. Mikor szükséges külsőstől 
tanácsot és mikor kell az új aduász, a coaching? Ebből az útvesztőből segít kitalál-
ni Guseo Rita, az Advantage Coaching Kft. vezető tanácsadója.

„…az őszinteséget és érdek nélküliséget jelenti a coaching ta-
nácsadás a vezetők számára. A coach kizárólag ügyfele, partnere 
sikeréért, annak fejlődéséért dolgozik. Elfogadja őt, támogatja és 
végig kíséri a változása folyamán. Beszélget vele, figyel rá, tá-
mogató hátteret biztosít számára, segít megoldást találni ügyfele 
problémáira.”

Werner Vogelauer: Coaching a gyakorlatban
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Persze nem vetélkedhettünk a megyék, 
a megyei jogú városok vagy akár a ha-
talmas szállodaláncok óriási standjaival, 
ám örömmel töltött el bennünket, hogy 

szó szerint minden kiadványunk, szóró-
lapunk gazdára talált, és folyamatosan 
bombázták kérdésekkel, ötletekkel kol-
légáinkat. A szakmai tapasztalatok, az 

értékes eszmecserék hozadéka, reméljük, 
már a 2008-as, regionális szállás- és gaszt-
ronómiai kalauzunkban is látszani fog.
A Közép-dunántúli Régió idegenforgalmi 
szereplőinek körében egyébként érezhető-
en csökkent a kiállítási kedv. A regionális 
gyűjtőstandon kívül a megyék, megyei 
jogú városok, néhány hagyományosan 
megjelenő település (Badacsony, Mór), 
vállalkozás és szervezet vélte fontosnak, 
hogy bemutassa idei kínálatát.
Sokan keresték fel a külföldi díszvendég 

Szlovénia, illetve a most be-
mutatkozó Vietnam standját is. 
Nagy volt az érdeklődés a szak-
mai programok iránt is. A szak-
mai látogatóknak az amerikai 
vízumkiadás új szabályrendsze-
réről, az online utaztatás leg-
újabb trendjeiről, az internetes 
utazási fórumokról, európai 
kulturális körutak szervezé-
séről, valamint a fenntartható 
vidékfejlesztés lehetőségeiről 
tartottak előadásokat.

Számos látogatót vonzottak a 
belföldi pavilonok, illetve a Le-
ader Expo is, ahol a magyaros 
vendégszeretetből kaptak ízelí-
tőt az érdeklődők. A Culinary 
Expo és Gasztro Show-n pedig 
minden eddiginél rangosabb 
és nemzetközibb bemutatókat 
és gasztronómiai versenyeket 
láthatott a közönség.

A Regio Regia az Utazás 2008 Kiállításon

Kiállítás-Vásár

Rendkívül gazdag és színes kínálatot láthattak az érdeklődők február 28. és 
március 2. között a 31. UTAZÁS és társrendezvényei, a KARÁT, a II. Magyar 
Leader Expo és a Culinary Expo - Gasztro Show alkalmával a HUNGEXPO 
Budapesti Vásárközpontban. Az 50 ország 912 kiállítójának bemutatkozását és 
a különböző programokat több mint hatvanezren tekintették meg. A kiállításon, 
története során először kiadónk is saját standdal mutatkozott be.
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Rotáció Expo 2008. 
Még alig fordult cseppet jobbra az időjárás, amikor – im-
már tizenhatodik alkalommal – a tatai Rotáció Kft. meg-
rendezte kétnapos mezőgazdasági kiállítását és vásárát az 
Edzőtáborban. Az idei, a kiállítók és a közönség létszámát 
tekintve a legjobbak közé számító „új, tavaszi seregszemlét” 
Michl József, Tata polgármestere nyitotta meg. Fotósunk az 
esemény jellemző pillanatait örökítette meg.

Kiállítás - Vásár

Ez az ifjú érdeklődő már a nyárra gondolt, amikor alaposan 
szemügyre vette a kerti grillező felszerelést

A Hitachi márkakereskedés hosszú évek óta rendszeresen kiállít a 
Rotáció Expon

Az egy lóerős „motorokhoz”, azaz a lovakhoz is lehetett kapni 
felszerelést

Michl József polgármester és Szalai Zoltán 
vállalkozó is kipróbálták a kerti bútorokat

Kapálógépek katonás sorrendben – bevetésre 
várva

Egy ilyen kistraktor nyergében talán nem is 
olyan nehéz a földművelők élete



Az első benyomás...
A Noll tanyára érkezvén szemet gyönyör-
ködhető látvány fogadott bennünket. 
Autónkat a futballpályán hagyva elindul-
tunk a szép központi épület felé, melyet 
körül ölel a természet. A rendezettség és 
a vadság itt együtt alkotnak harmóniát. Az 
érkezőt a magyar, valamint a Noll család 
címerével díszített zászlók fogadják, alat-
tuk a méltóságteljes rézharanggal. 
A szépen gondozott területen mindenütt 
kisebb pihenőhelyek csábítanak bennün-
ket, ám néhány lépésre a vendégháztól 
két tó is invitálja a látogatókat, varázs-
latos hangulatot, béka „koncerteket”, s 
idilli pillanatokat ígérve. Távolabb, az 
állatsimogatóban póni lovacska tolja fe-
lénk édes pofiját egy kis simogatásra, s a 
félénkebb kecskeszülők hófehér kisgidái is 
kíváncsian szaladnak hozzánk. A ház – bár 
egy tanyán talán nem ezt várnánk – élettel 
teli, a hagyományos ételek-italok készítői, 
kézművesek, helyi és környékbeli emberek 
fogadnak bennünket. Kóstolhatunk itt bi-
oszörpöket, lekvárakat, mézet, különleges 
házi kecskesajtokat. 
Vendéglátónk konyhájában is nagy a sür-
gés, készül az ebédre szánt gulyásleves, 

és sül a friss, ropogós lángos. A ház előtt 
ágakból, gallyakból a szemünk láttára ké-
szülnek a padok, csuhéból pedig csodála-
tos egyedi babák, bábuk, állatkák és egyéb 
dísztárgyak születnek.

A Noll tanya története
Házigazdánk, Noll Zoltán a hatalmas fedett 
pihenőhelyen mesélt az egybegyűlteknek a 
Noll családról.
Noll Márton az 1900-as évek elején mintegy 
háromezer honfitársával együtt indult az 
„Új Világba” szerencsét próbálni. 1913-as 
hazatérésekor feleségül vette Vara Annát, 
majd az ifjú pár ismét visszatért Ameriká-
ba. Az 1920-as gazdasági válság elől végül 
hazamenekültek, immáron három gyerekkel. 
Ekkor álltak neki a Noll Tanya kialakításá-
nak. Évtizedes munkával virágzó kertészetet 
hoztak létre, mindenki elismerését kivívták, 
s a család is szépen szaporodott, 1935-ben 
született meg tizedik gyermekük. A háború 
után a téeszesítés következtében a kertészet 
tönkre ment. A család a faluba költözött, a 
tanyát lerombolták.
A rendszerváltást követően az unokáknak 
sikerült a tanya területét visszavásárolniuk, 
majd 2002-től 2005-ig felépíteniük, és új 

funkciót adni nekik. A vendégház és az ifjú-
sági szállás mellett – a hagyományt megőriz-
ve – a tanyán virágkertészet is működik.
A hallottak alapján képet alkothattunk a 
Váli-völgy – amely a Vértest köti össze a 
Velencei-tóval – festői szépségéről, a lát-
nivalókról, s természetesen a Noll tanya 
kuriózumairól. Mert bizony azzal is tudnak 
szolgálni. A tanya egyik oldalán ugyanis egy 
középkori település romjai találhatóak, míg 
a másik oldalon római kori leletek között 
kutakodhatunk.

A falusi turizmus ma már több, mint 
szállásadás
Törzsök Erzsébet fogalmazott így a Noll 
Tanya nyílt napján, aki a Falusi Turizmus 
Szövetség Fejér Megyei Szervezete képvi-
selőjeként köszöntötte a megjelenteket. Az 
akcióhéten országszerte különböző rend-
ezvények, programok vannak, s számos 
kedvezményt is biztosítanak ilyenkor a ven-
dégeknek. Megtudhattuk azt is, hogy a Fejér 
Megyei Szövetség  1995-ben alakult 11 fővel, 
ma pedig már közel 100 tagjuk van. Az ösz-
szefogás sokat jelent a számukra, így tudnak 
közösen piacra jutni.
A meghívottak közül szót kapott Halász Fe-
renc, az Alcsúti Arborétum vezetője is, aki 
arról tájékoztatott bennünket, hogy 2007. 
március 21. óta az arborétum önfenntartó 
lett, működéséről tehát saját magának kell 
gondoskodnia, ami nagy kihívást jelent. 
Éppen ezért különböző utakat keresnek a 
megoldásokhoz. Az egyik tervük szerint a 
fiatalokat célozzák meg. Madártanösvényt 
szeretnének kialakítani, s rendhagyó történ-
elem, rajz és egyéb órákat tartani a természe-
ti környezetben. Egy másik ragyogó ötletük 
arra a problémára ad választ, hogy 30 éve 
nem jut pénz a faültetésre. Évente 200 fát 
szeretnének elültetni „családi támogatással”. 
Családok vállalják, a fák ültetését, gondozá-
sát, melyhez legalább 5 éven át 10-10 000 Ft-
tal hozzá is járulnak.
A Noll tanya nyílt napja kitűnő példája an-
nak, hogy az összefogásnak micsoda ereje 
lehet. Egy meghívást kaptunk, egy helyszí-
nen jártunk, mégis számos helyi vállalkozás 
kínálatát ismerhettük meg rövid idő alatt. 
Úgy gondolom, másoknak is érdemes követni 
példájukat.

Cseh Teréz

Nyílt napon a felcsúti Noll tanyán

Falusi turizmus

Az Európai Unió három éve indította útjára a Falusi Turizmus Akcióhét
 programját. A cél az volt, hogy egy héten át Európában minden csak a falusi 
turizmusról szóljon. Az akciók, bemutatók felhívják az érdeklődők figyelmét 
arra, hogy ma már a falusi turizmus nem csak egyszerű szállásadás. A Noll 
Tanya kitűnő példája annak, hogy még mi mindent nyújthat a vendégeknek a 
falusi turizmus.

Noll Tanya - Felcsút
Mobil: 20/217-3728, 20/946-3312
Telefon: 22/701-115
web: www.noll.hu   
e-mail: zoltan@noll.hu
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• Szakmai tevékenységek magasabb szintű 
gyakorlását, 
• Magasabb szakmai minősítés megszerzé-
sét, 
• Gyakorlati oktatáson résztvevő tanulók 
tudatos pedagógiai felkészítését, magasabb 
szakmai színvonalú szakemberek képzését, 
• Egyes szakmák gyakorlásához köve-
telményként előírt szakmai minősítés meg-
szerzését, 
• Belépést az Európai Unió szakmai és üzleti 
partnereinek közösségébe.

A mesterképzés célja, feladatai: 
A mesterképzés célja, hogy a jelölt a maga-
sabb szintű szakmai elismertséget jelentő 
„mester” címet megszerezze, ezzel együtt a 
szakmát tanuló fiatalokkal magasabb szak-
mai színvonalon, pedagógiailag is tudatosan 
foglalkozhasson. Feladata, hogy a jelöltet 
a cím viselésével együtt járó szakmai köve-
telményekre felkészítse, a vállalkozás indí-
tásához, működtetéséhez szükséges alapvető 
pénzügyi - gazdasági információkkal, a ta-
nulók gyakorlati képzéséhez, alkalmazottak 
foglalkoztatásához nélkülözhetetlen pedagó-
giai ismeretekkel felvértezze.
 
Vizsgára jelentkezés, felkészülés: 
Mestervizsgára jelentkezni a jelölt állandó 
lakóhelye, telephelye, székhelye, vagy kama-
rai tagsági viszonya szerint illetékes területi 
kereskedelmi és iparkamaránál lehet. A mes-
tervizsgára a jelölt a szakmai követelmény-
szintek ismeretében önállóan is felkészülhet, 
de a vizsgára felkészítő tanfolyamokon való 
részvétel jelentősen megkönnyíti a munkát.

Vizsgára bocsátás feltételei: 
Mestervizsgára az bocsátható, aki a szakmai 
követelményekben meghatározott képesítés-
sel és szakmai gyakorlattal (általában 3 - 5 év) 
rendelkezik, ezt hitelt érdemlően bizonyítani 
tudja és a mestervizsga díját előre befizeti. A 
pontos szakmai követelményekről a kamara 
munkatársai adnak felvilágosítást.
 
Vizsga részei:
A jelölt az alábbi területeken ad számot fel-
készültségéről:
• szakmai elmélet (írásban és szóban), 
• szakmai gyakorlat, 

• vállalkozási és pedagógiai ismeretek (szó-
ban). 

A gyakorlati vizsga keretében a jelöltnek 
bizonyítania kell szakmai gyakorlati mun-
kakészségének, munkakultúrájának magas 
fokát, és - a vizsgakövetelmények szerint 
- mesterremeket, vagy vizsgamunkát kell 
készítenie.

Mentesül: a pedagógiai ismeretek és vállal-
kozói ismeretek vizsgák alól az a jelölt, aki
• ezeket magába foglaló felsőfokú végzett-
séggel rendelkezik, 
• más szakmából sikeres mestervizsgát tett, 
amely ezeket tartalmazza. 
Mentesség iránti kérelmet a jelentkezéssel 
együtt kell benyújtani és azt a vizsgabizottság 
elnöke hagyhatja jóvá.

Vizsgadíjak, költségek: 
A vizsgadíj a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara Mestervizsga Szabályzatában meg-

állapított összeg: 
• kamarai tagok részére a mindenkori mini-
málbér 125 %-a, 
• nem kamarai tagok részére a mindenkori 
minimálbér 150 %-a. 

A mestervizsga díja fedezetet nyújt a 
• vizsgáztatás személyi és tárgyi költségeire, 
• mesterlevélre, 
• mestervizsga bizonyítványra, 
• egyéb szervezési költségekre. 

A gyakorlati vizsga többletköltségeit (mű-
helybérlet, anyagköltség, stb.) a vizsgabeosz-
tás közlésekor a kamara ismerteti. 
A vizsgázó teljes anyagi felelősséggel tarto-
zik a vizsga során általa okozott károkért, 
és mesterlevelét csak az okozott károk teljes 
rendezése után veheti át.
Az alábbi szakmák esetében az önálló mun-
kavégzéshez, vállalkozás indításához
feltétlenül szükséges, hogy a szakember mes-
terlevéllel rendelkezzen:

Mit jelent ma mesternek lenni?

Szakma megnevezése Mestervizsgát előíró jogszabály

Autószerelő, autóvillamossági szerelő, 
karosszérialakatos szakmai tevékenység 

önálló gyakorlásához, vagy szakmai 
irányításhoz

Gázvezeték – és készülékszerelő 
tevékenység önálló gyakorlásához

Kőműves, vízvezeték és központifűtés-
szerelő, villanyszerelő tevékenységek 

önálló gyakorlásához

Kéményseprő tevékenység gyakorlásához

1/1990.(IX.29.)KHVM rendelet a 
gépjárműfenntartó tevékenység személyi és 

dologi feltételeiről

28/2006. (V.15.) GKM rendelet a 
gázszerelők nyilvántartásáról

51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöViM 
együttes rendelet az építőipari kivitelezési, 

valamint a felelős műszaki vezetői 
tevékenység gyakorlásának részletes szakmai 

szabályairól és az építési naplóról

27/1996. (X.30.) BM rendelet a kötelező 
kéményseprő – ipari közszolgáltatásról

A KEMKIK-nél a mestervizsgával kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető 
Vértesi Gabriellától. Telefon: 34/513-023, E-mail: gabi@kemkik.hu

mailto:gabi@kemkik.hu


A D’Omikron Kft. 1996-ban alakult. Az 
elmúlt éveket a referencialistájuk repre-
zentálja, amit persze képtelenség lenne 
egy ilyen cikkben felsorolni. Kivitelezői 
voltak a Rossmann Kft.-nek, a Wiener-
berger Kft.-nek, de dolgoztak például a 
Samaritánus Alapítványnak is. Minden 
réteget fel tudnak vállalni, a magán szfé-
rában éppúgy, mint az ipari területen. Ez 
utóbbira például az egyik kitűnő referen-
cia a DanAgrico tojásfeldolgozó üzeme.

Komplex kivitelezési munkákat tudnak 
vállalni, részben saját szakipari alkal-
mazottaikkal, részben pedig minősített 
alvállalkozók bevonásával.

Folyamatban van egy saját beruházásuk 
is, a Panoráma Lakópark Tatabánya-
Kertvárosban. Közel 200 lakótelket és 10 
ipari területet alakítottak ki és közműve-
sítettek, melyek jelenleg értékesítés alatt 
állnak. A telephelyüket is szeretnék majd 
idővel ide áthelyezni.
Két új épületet is terveztek még erre a 
területre, az egyik egy garzon panzió 
lesz, amelyet elsősorban az ipari parkban 
lévő cégek részére alakítottak ki, hiszen 
számukra fontos, hogy a dolgozók napi 
szállítása helyett, itt helyben tudjanak 
minőségi szállást biztosítani. Ehhez kap-
csolódóan egy kis élelmiszerboltot és egy 
vendéglőt is létesítenek.
A másik épületben egy+félszobás lakások 
kerülnek kialakításra, mert úgy tűnik, 
erre komoly igény van. Sokan vannak, 
akik családi házat nem engedhetnek meg 

maguknak, vagy esetleg nem is akarnak, 
ám a Kertváros vonzó a számukra. Nekik 
tudnak itt kitűnő alternatívát biztosítani. 
Mindemellett az Ipari Park is jelezte már 
az érdeklődését, nagy valószínűséggel ők 
is megvásárolnak majd néhány lakást sa-
ját céljaikra.
Itt a Panoráma Lakóparkban az új induló 
projektjük a 42 sorházas ingatlan, amely 
több ütemben kerül megvalósításra. Az 
első ütem lakói a karácsonyi ünnepeket 

már biztosan az új otthonaikban tölthe-
tik.
Jelenleg 18 munkatársuk van. Nagyon 
fontosnak tartják, hogy az építőipar-
ban jellemző szezonális munka helyett 
munkatársaiknak télen-nyáron egyaránt 
tudnak munkát biztosítani. Így a fluktu-
áció is minimális, meglehetősen stabil a 
gárda. Aki ide jön dolgozni, hosszú táv-
ra megtalálhatja a helyét. Nincs is okuk 
a panaszra, gyakorlatilag listáról lehet 
hozzájuk bejutni, 
vagyis folya-
matosan jelent-
keznek a leendő 
m u n k a t á r s a k , 
s várják, mikor 
tudnak számukra 
állást biztosítani. 
A KEGYSZ-szel 
– Budai Ágnes-
nek titkárnak 
k ö s z ö n h e t ő e n 
– napi kapcso-
latban vannak. 

Szakmai anyagok, naprakész hírek, 
pályázati figyelő, szakmai képzésekről, 
konzultációkról tájékoztatók, egyéb hír-
anyagok segítik így a munkájukat. 
Mindenképpen előnyösnek találnák egy 
építőipari szakmai csoport létrejöttét, hi-
szen a specializáció megkönnyíti az érde-
mi munkát, így nem általánosságokban, 
hanem konkrétumokban lehet beszélni. 
Fontosnak tartanák persze azt is, ha új 
tagokkal bővülne a Komárom-Esztergom 
megyei Munkaadók és Gyáriparosok 
Szövetsége, hiszen minden új cég hozhat 
olyan új ötletet, ami fontos lehet az elő-
relépéshez. 
Tatabányán, a vállalkozás székhelyén 
– ahol mondhatni igazán otthon vannak 
–, számos helyen látható a cég munkája. 
Ők építették például a piactéren a Gere-
cse Üzletházat, de nagyon sok üzlet, iroda 
kialakítása is hozzájuk köthető. Ilyen pél-
dául az Adidas, vagy jó néhány bankfiók 
átalakítása, közintézmények, óvodák, 
iskolák, sőt még a Szabadtéri Bányászati 
Múzeumban is ott a kezük nyoma. Az 
egyik legszebb munkájuk a Milleniumi 
Lakópark – ahol jelenleg az irodájuk is 
van. Arra mindenesetben nagy gondot 
fordítanak, hogy ne csak házakat építse-
nek, hanem közösségeket is teremtsenek. 

Cseh Teréz
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D’Omikron Kft. – Tatabánya
Az 1996-ban alapított építőipari vállalkozás neve sokak számára ismert Komárom-Esztergom megyében, de főleg 
a megyeszékhelyen. A cég a város számos beruházásának kivitelezője, intézmények, lakóparkok, családi otthonok 
építője, felújítója. Alapító tagja a Komárom-Esztergom Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének.

Tatabányán, a vállalkozás székhelyén – ahol mondhatni igazán 
otthon vannak –, számos helyen látható a cég munkája. Ők 
építették például a piactéren a Gerecse Üzletházat, de nagyon 
sok üzlet, iroda kialakítása is hozzájuk köthető.

Gazdaság



– A hulladékgazdálkodás szerepe az utóbbi 
években egyre inkább felértékelődött, de hogyan 
történt ez korábban?
– A rendszerváltás előtti időkben a váro-
sokban, illetve környékükön ún. költségve-
tési üzemek működtek, s ezek gondozták 
az akkori tanácsi intézményeket, utakat, 
állami ingatlanokat. Később aztán ezek a 
funkciók – a hulladékgazdálkodás, illetve 
az ingatlankezelés – különváltak. Így volt ez 
a mi esetünkben is, az egykori járásokhoz 
hasonlóan a mi költségvetési üzemünk tizen-
hat település hulladékgazdálkodását látta el. 
A rendszerváltást követően ugyan részvény-
társaságokká alakultak ezek az üzemek, de 
valójában nem piaci alapokon működtek, 
hanem a központi költségvetésből kapták 
a fejlesztéshez, működtetéshez szükséges 
forrásokat. Az akkoriban beszedett díjak 
ugyanis mindennek csupán a töredékét fe-
dezték. Éppen ezért a rendszerváltás utáni 
években – amikortól már csak a beszedett dí-
jakra számíthattak – ezek a cégek egyszerűen 
tönkre mentek. A feladat innentől adott volt: 
talpra kell állni valahogyan. Jankus József 
– az akkori igazgató – és a Rumpold Hungá-

ria Rt. akkoriban találtak egymásra. Bicske 
városa – megvásárolva a többi kistelepülés 
vállalati részesedését – egyedüli tulajdonos 
lett, s ezzel rendezte az üzem tulajdoni viszo-
nyait. Ezek után hoztak létre egy új céget, a 
Rumpold - Bicskét, melyben a város 16%-kal 
maradt tulajdonos. Az új vállalat célja Bicske 
és a környező települések hulladékgazdálko-
dási problémáinak megoldása lett.

– Milyen területen működnek és milyen szolgál-
tatásokat kínálnak?
– 1993-94-ben több, hulladékgazdálkodással 
foglalkozó cég is alakult, az erős versenyben 
nekünk hat települést sikerült megtartanunk: 
Bicskét, Óbarokot, Csabdit, Mányt, Pátyot és 
Biatorbágyot. A másik működési területünk 
Pilisvörösvár, tíz környező településsel, ahol 
hulladékátrakó állomást működtetünk. 30 
köbméteres gyűjtőkonténerekben tároljuk a 
begyűjtött hulladékot, s távszállító járművek-
kel hordjuk át Bicskére, feldolgozásra.
Az Aszód-Galgamácsán működő veszélyes 
hulladéklerakó telepünknek köszönhetően 
komplex szolgáltatást tudunk nyújtani. Nem-
csak begyűjtjük tehát a lakossági és az ipari 

hulladékokat, hanem válogatjuk, a zöldhulla-
dékot komposztáljuk, a fémek és műanyagok 
jelentős részét átadjuk újrahasznosító szak-
cégeknek, a maradékot pedig szakszerűen 
tároljuk. A heti gyűjtés mellett – az egyes 
szolgáltatási szerződéseinktől függően – 
zöldhulladék, lomtalanítási és veszélyes-hul-
ladék gyűjtőakciókat szervezünk, s vállaljuk 
az építési törmelékek – a sitt – elszállítását 
is. Végül, de nem utolsó sorban a település 
nagyobb rendezvényei után is mi végezzük el 
a „nagytakarítást”.

– A kezdetektől máig komoly szakmai fejlődés 
figyelhető meg. Honnan, s hová jutottak az el-
múlt tizenöt év alatt?
– A rendszerváltás előtti időkben, s még utá-
na is néhány éven át a hulladékgazdálkodás 
annyit jelentett, hogy a faluvégi gödörbe 
belekotortuk a szemetet. Természetesen ez 
így rengeteg problémát vetett fel, hiszen az 
esővíz ráhullott a tárolt anyagokra, kimosta 
a benne lévő szennyeződéseket, amelyek a 
talajba kerültek, majd onnan továbbhaladva 
előbb-utóbb már a felszíni vizekben is meg-
jelentek. Éppen ezért komoly előrelépés volt, 
hogy 1997-ben átadhattuk a műszaki vé-
delemmel ellátott, szigetelt, az európai uniós 
normáknak még ma is tökéletesen megfelelő 
hulladéklerakó medencénket. Ez akkoriban 
még nem volt előírás, de mi már a jövőre is 
gondoltunk. A szigetelésnek köszönhetően 
azóta a környezetszennyezés teljes mérték-
ben megszűnt.
A korszerű medencénkbe egymillió tonna 
hulladék lerakására van engedélyünk. Ennek 
– mától számítva – még 3-4 év a megtelési 
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Tizenöt sikeres év a hulladékgazdálkodásban

Korábban Rumpold, ma Saubermacher-Bicske
A ma Saubermacher-Bicske Kft. néven működő hulladékgazdálkodási vállalat az 
idei esztendőben ünnepli alapításának tizenötödik évfordulóját. Rák József, ügyve-
zető igazgató – aki tízedik éve vezeti a vállalatot – szívesen gondol vissza az eltelt, 
igencsak sikeres időszakra. Bőven van miről beszámolnia, hiszen 2006. január 
1-jétől egy osztrák – immáron szakmai – befektető vásárolta meg cégüket. A nagy 
tapasztalatokkal rendelkező Saubermacher AG remélhetőleg ígéretes jövőt biztosít 
majd hazai leányvállalatának is.

“A változatlan működési 
területen begyűjtött hulladék-
ból a lerakóba évről évre egyre 
kevesebb kerül. Céljaink egybe 
esnek a törvényi előírásokkal, 
azaz minél több újrahasznosít-
ható anyagot tudjunk a 
szemétből kivonni.” 
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ideje. Nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy 
a változatlan működési területen begyűjtött 
hulladékból a lerakóba évről évre egyre ke-
vesebb kerül. Céljaink egybeesnek a törvényi 
előírásokkal, azaz minél több újrahasznosít-
ható anyagot tudjunk a szemétből kivonni.

– Mindezt milyen módszerekkel tudják ma meg-
valósítani?
– Az egyik megoldást a szelektív hulladék-
gyűjtés jelenti az ipari és a lakossági oldalon 
egyaránt. Ma 150 hulladékszigetet működ-
tetünk. Három frakciót gyűjtünk: papír, 
műanyag, üveg. Az újrahasznosítás másik 
irányát úgy biztosítottuk, hogy vásároltunk 
egy nagyteljesítményű válogató, és fekvőbá-
lázó gépet, melynek segítségével napi 24–28 
tonna újrahasznosítható anyagot adunk át a 
felhasználóknak.
Mindezek mellett sok energiát fordítunk a 
biológiailag lebomló zöld hulladék komp-
osztálására is. Zöldhulladékgyűjtési akciókat 
szervezünk ősszel és tavasszal, illetve átvesz-
szük a lakosság által behordott zöldeket is. A 
komposztanyag értékesítése sajnos ma szinte 
lehetetlen, de tároljuk, s majd a megtelt hul-
ladékmedence lezárása után a szigetelés fölé 
tudjuk tenni, s ott remek táptalaj lesz belőle.

– Milyen új megoldásokra törekednek a jövő-
ben?
– Mindenképpen a szelektív hulladékgyűjtést 
kell tovább erősítenünk, népszerűsítenünk. 
A jövő útja a házhozmenő szelektív gyűjtés. 
A tervek szerint különféle gyűjtőedényeket 
adunk a lakosságnak, s arra kérjük őket, 
hogy az általunk értékelhető hulladékokat 
szétválasztva azokba gyűjtsék. Így lényegesen 
tisztább – az idegen anyagoktól mentes – hul-
ladékot lehet begyűjteni, s újrahasznosítani.
Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a sze-
lektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére is. 

Fontosnak tartjuk, hogy már gyerekkorban 
kialakuljon a környezettudatos viselkedés. 
Fontos ez azért is, mert ma élőszóval szinte 
lehetetlen elérni a felnőtt társadalmat, a gye-
rekek viszont hazaviszik a tapasztalataikat, a 
tudást és átadják azt a szüleiknek is.
Az anyacégünk kidolgozott egy oktatási 
programot is ennek érdekében, amit mi az 
Esztergomi Tanítóképző Főiskola segítsé-
gével „magyarosítottunk”. Óvodásoknak, 
alsó- és felsőtagozatosoknak, valamint kö-
zépiskolásoknak készült így egy program. 
Úgy döntöttünk, hogy nem mi akarunk be-
szélni, hanem a lelkes, tenni akaró pedagó-
gusokat kértük meg, hogy építsék be az éves 
tanrendjükbe az elkészült anyagokat.
Mindezek mellett évente környezetvédelmi 
vetélkedőket rendezünk, melynek a kör-
nyezettudatos nevelés a célja, s az, hogy 
a gyerekek megismerhessék a szelektív 
hulladékgyűjtés mikéntjét és fontosságát. 
Minden évben más-más településen kerül 
ez megszervezésre, s a gyerekek nyílt tere-
pen, akadályversenyszerűen mérhetik össze 
tudásukat. Gyerekek kérdeznek gyerekeket, 
s így végül teljesen elfogulatlan „bírákkal”, 
objektív eredmény születhet meg.
Természetesen tisztában vagyunk azzal is, 
hogy nem mindenki fog élni a szelektív gyűj-
tés lehetőségével, s a szemét közé bekeveri a 
hasznos anyagot is. Éppen ezért a közeljövő 
egyik beruházása a biológiai mechanikai 
válogatómű megépítése. Ezt követően a kom-
munális hulladékból képesek leszünk szinte 
miden újrahasznosítható anyagot kiemelni. 
A hulladék tehát leválogatható, komposz-
tálható, elégethető lesz, s a fémhulladékok 
is jól kiszűrhetőek lesznek belőle. Lerakásra 
remélhetőleg már alig marad valami. Mi 
reméljük, hogy ez mindössze a begyűjtött 
hulladékok 30-40%-át jelenti majd.

– Mi lesz a lerakott hulladék sorsa?
– Ha a jelenlegi hulladékmedencénk meg-
telik, akkor felülről szigetelten lefedik, le-
hegesztik. Az így lezárt hulladék bomlásnak 
indul, s biogáz keletkezik. Ennek hasznosítá-
sára ma már van lehetőség. Jól látszik, hogy 
a hulladékgazdálkodás mára nagyon ko-
moly szakmává nőtte ki magát. Míg korábban 
ilyen irányú képzés nem volt – mi mindent 
az élet iskolájában tanultunk –, addig ma 
már komoly szakemberképzés folyik. Még a 
rakodóinknak is hulladékkezelési vizsgát kell 
tenniük, s a lerakón is szakképzett emberek 
dolgoznak. Felnőtt egy új generáció, amelyik 
már komoly környezetvédelmi ismeretekkel 
rendelkezik.
Ezek a szakemberek már tudják, hogy a le-
rakóknak ún. életciklusuk van, melyet a hul-
ladék összetétele határoz meg. A keletkező 
gázvagyon komoly értéket képvisel, melynek 
gondoskodni kell a hasznosításáról.
Mi nemrégiben egy nemzetközi tendert ír-
tunk ki a keletkező biogáz hasznosítására, 
melyre német, osztrák és finn-angol pályázók 
jelentkeztek. A döntésünket hamarosan nyil-
vánosságra is hozzuk, hiszen a tárgyalások 
már a végső fázisban vannak. A biogáz feldol-
gozója a gázt kiszivattyúzza, gázmotorokban 
hasznosítja, s a nyert energiából elektromos 
áramot fog fejleszteni, amit az országos háló-
zatba visszajuttat majd. 

Egy ilyen lerakóban – mai tudásunk szerint 
– körülbelül 8-10 évig keletkezik biogáz. Per-
sze már ma is van példa az Európai Unióban 
arra, hogy ezt követően a hulladékmedencét 
ismét szétszedik és hasznosítják. A szakma 
folyamatosan fejlődik, s remélhetőleg egyre 
jobb eredményeket sikerül majd elérnünk a 
következő tizenöt évben is.

Cseh Teréz
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– Mi épül itt?
– Bicske egyik régi tervét, a kis-
térségi tanuszodát valósítjuk 
meg. A közel 1800 m2-es létesít-
ményben 3 medence lesz:
– a 6x12,5 m-es, feszített víz-
tükrű, 70 cm-től 120 cm-ig mély-
ülő tanmedencében a bicskei 
és környékbeli óvodások és kis-
iskolások barátkozhatnak meg a 
vízzel, kezdhetik elsajátítani az 
úszás alapjait,
– a 25x11 m-es, szintén feszített 
víztükrű, 120 cm-től 180 cm-ig 
mélyülő, rajtkővel is felszerelt 
úszómedencében a már úszni tu-
dók gyakorolhatnak, illetve a jövő 
úszó reménységei versenyezhetnek 
majd a területi úszóversenyeken,
– a létesítmény harmadik meden-
céje pedig az úszómedencétől 
üvegfallal leválasztott térben 
kialakított wellness központ ré-
szét képező, meleg vizű, feszített 
víztükrű, mozaik burkolatú pezs-
gőmedence.
A pezsgőmedencén kívül lesz 
itt még finn szauna, hidegvizes 
merülő medencével, de az egy-
re népszerűbb infra szaunát és 
gőzkabint is kipróbálhatják a für-
dővendégek, sőt akár masszázs-
szolgáltatást vagy szoláriumot is 
igénybe tudnak majd venni. És 

akiknek még ez sem elég, azok-
nak az uszoda emeletén rendel-
kezésükre fog állni egy kondi- és 
egy fittnessterem is.
A létesítmény tehát nyitva áll 
úgy a sportolni, mint a „csak” 
kikapcsolódni vágyóknak, egy új 

közösségi színteret biztosítva a 
városnak és a kistérségnek.

– Úgy tudjuk, a tanuszoda PPP-
konstrukcióban épül. Mit jelent ez?
– A részleteket mellőzve ez a 
konstrukció azt jelenti, hogy a 
létesítmény a KEREX beruhá-
zásában, finanszírozásával épül 
fel, majd az építést követően, az 
önkormányzatok és több mint 

40%-ban az állam által fizetett 
szolgáltatási díj ellenében a 
KEREX 15 éven át üzemeltetni 
is fogja a létesítményt, a város és 
a kistérség által meghatározott 
követelmények szerint. A 15 év 
letelte után a létesítmény az ön-

kormányzat tulajdonába kerül.
 Ez a konstrukció uszodaépítések 
során azért indokolt, mert az 
uszoda létesítmények üzemelte-
tési költsége közismerten igen 
magas: már 6–10 éves üzemel-
tetési költség meghaladhatja a 
beruházás teljes költségét. Külö-
nösen akkor lehet ez igaz, ha a ki-
vitelezés szempontjából olcsó, de 
az üzemeltetést aztán jelentősen 

drágító, tehát még elfogadható, 
de gyengébb minőségű anyag-
okat, megoldásokat alkalmazna 
a kivitelező. Ahogyan ez ma igen 
gyakran előfordul. Mivel azonban 
esetünkben a tervező, a beruhá-
zó-kivitelező és az üzemeltető 
személye azonosan a KEREX, 
mi már a tervezés során figye-
lembe vettük az üzemeltetés 
szempontjait is. Ezért olyan meg-
oldásokat valósítunk meg, a saját 
érdekünkből is adódóan, amelyek 
a 15 éves üzemeltetési periódust 

tekintve gazdaságosak. Az opti-
mális műszaki-gazdasági megol-
dás így önszabályozóan létrejön.

– Mikortól fogadhatja az úszni vá-
gyókat a létesítmény?
– Az átadást még az idei évben 
tervezzük, így egy igazán kü-
lönleges karácsonyi ajándékot 
kaphatnak majd a város és a kis-
térség lakói.

Épül az új tanuszoda Bicskén
Ha valaki mostanában elsétál a Bicske központjától pár száz méterre fekvő úgynevezett 
„Káposztáskertek” mellett, a régóta parlagon heverő, több hektáros, területen egy építkezés 
látványára lehet figyelmes. Az építkezésről a kivitelező KEREX Uszodatechnikai Kft. két ügy-
vezetőjét, Obreczán Lászlót és Staniszewski Witoldot kérdeztük.

Gazdaság
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Kerex Uszoda és Szabadidőtechnikai Kft.
1117 Budapest, Budafoki u. 111-113.
Tel.: 06-1/204-3500
Fax: 06-1/204-3501
www.kerex.hu * info@kerex.hu

Cégtörténet
Az 1991-ben alakult cég a magyar uszodatechnikai piac mindkét 
szegmensének - a magán és a közösségi medencepiacnak is – az egyik 
legmeghatározóbb vállalata. 1992-ben építette ki országos nagyke-
reskedelmi hálózatát, amelyben a partnerek nem csak Európa leg-
rangosabb gyártóinak termékeit kínálják, hanem folyamatos szakmai 
képzésben részesülnek a beépítés, üzemeltetés terén. Magyarorszá-
gon 1996-ban éledt újjá a közösségimedence-piac, ezen a területen 
a Kerex Uszodatechnika önálló üzletágat hívott életre. 2001-ben a 
Kerex és leányvállalatai megszerezték az ISO 9001:2001 minősítést, 
amely minőségbiztosítási eljárásait folyamatosan követik.

Tevékenység és stratégia
Az uszodatechnikai nagykereskedelemben elsősorban az uszodagé-
pészeti elemek, berendezések, burkolatok és vegyszerek forgalma-
zása a fő tevékenység. Külkereskedelmi tevékenység keretében két 
leányvállalat mellett országonként egy-egy partnerrel dolgoznak. 
Főként a szomszédos országokkal, Szlovákiával, Romániával és 
Szerbiával áll szoros exportkapcsolatban, itt az uszodaépítésekből is 
részt vállal a cég. 

A beszerzés terén 15 ország több mint 80 gyártójával áll kapcsolatban 
a Kerex Uszodatechnika, amely széles spektrumú, több mint 5000 
cikket kínáló termékpalettát, és a folyamatosan versenyképes ár 
megtartását teszi lehetővé. Az egyes projektek esetén a Kerex egyedi 
ajánlatkérésekkel versenyezteti beszállítóit, így biztosítva megren-
delőinek a lehető legjobb feltételeket. 

A Kerex Uszodatechnika, mint fővállalkozó
A KEREX 2007-ben a Nyíregyháza melletti Ibrányban, helyi vál-
lalkozók bevonásával felépítette első, saját beruházásban készült tan-
uszodáját, amelyet 2008 januárja óta sikeresen üzemeltet is.
2008-ban 3 további tanuszoda komplett kivitelezését vállalta fel, me-
lyek mellett egyéb kisebb munkákat is vállalt. A folyamatosan jelent-
kező ajánlatkérésekről folyó tárgyalások már a 2009. évi szerződések 
előkészítését szolgálják. A fejlesztési elképzelésekkel jelentkezők 
– jelentős arányban önkormányzatok – számára az igényeiknek meg-
felelő műszaki megoldásokat ajánlunk. Tanulmánytervek, majd az 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, az elvárt színvonalú uszo-
da, strand, élmény- vagy gyógyfürdő költségvetésének összeállítását, 
majd a teljes kivitelezést vállaljuk, lehetőség szerint támaszkodva a 
helyi vállalkozásokra. Szükség esetén a finanszírozás megoldására is 
teljes körű javaslatot teszünk, így banki partnereink hitelt nyújtanak, 
vagy lízingajánlatot tesznek. Az építés után a Kerex megszervezi vagy 
elvállalja az üzemeltetést vagy annak felügyeletét.

A beruházóról… Jelentősebb referenciák 
(válogatás a 71 elkészült létesítményből):
• Dunaújvárosi Gyógyászati és Élményközpont, 2008 (Megbízó: 
MAHÍD2000)
• Ajka Városi Strand, 2007
• Büki Gyógyfürdő rekonstrukció, 2001-2008 (Megbízó: Strabag)
• Siófoki Városi Fürdő és Wellness, 2006 (Megbízó: Strabag)
• Szombathely, Tófürdő, Termálfürdő, 2002-2006 (Megbízó: 
Alterra)
• Budapest, Margitsziget Hajós A. Uszoda, EB-medencék, 2006 
(Megbízó: KÉSZ)
• Nyíregyháza, Sóstófürdő, 2005 (Megbízó: Kevíz)
• Mezőkövesd Zsóri Fürdő, 2004 (Megbízó: Maszer)
• Pápai Termálfürdő, 2003 (Megbízó: Veszprémber)
• Mórahalom Városi Fürdő, 2002 (Megbízó: Mórahalom Város)
• Kiskunmajsa Élményfürdő, 2001
• Tiszaújváros, strand, élményfürdő, termálfürdő, 1998-2001
• Szállodák:
 Hotel Gresham, Budapest
 Hotel Le Meridien, Budapest
 Hotel Carbona, Hévíz
 Hotel Pelion, Tapolca
• Tanuszodák, mintegy 15 létesítmény

Gazdaság
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A társaság elődje, a Székesfehérvári Ingat-
lankezelő Vállalat 1949. szeptember 18-án 
alakult meg állami vállalatként. 1993. január 
1-je óta részvénytársaságként működik, je-
lenleg 181 főt foglalkoztat. A cég tevékeny-
ségéről, eredményeiről és terveiről Ferencz 
Zoltán vezérigazgatót és Mátay Balázs kom-
munikációs igazgatót kérdeztük.

Hőszolgáltatási tevékenység
A SZÉPHŐ Zrt. legjelentősebb és legössze-
tettebb tevékenysége a központi- és távhő-
szolgáltatás, amely városunkban több mint 
20 000 lakás, számos közület, intézmény 
fűtés- és melegvízellátását biztosítja. Jelentős 
lépést és egyben a jövőre való felkészülést 
jelzi, hogy kazánházunkban az elsők között 
vezettük be a gázmotorral előállított, kap-
csolt villamosenergia-termelést, korszerű és 
biztonságos informatikai távhőfelügyeleti 
rendszer végzi a hőközponti és a kazánházi 
berendezések működésének ellenőrzését, a 
szabályozási és vezérlési feladatokat.

Kezelés, bérleményszolgáltatás
Az önkormányzati ingatlan vagyon üzemel-
tetésén, hasznosításán, karbantartásán, fel-
újításán túl a privatizáció során értékesített 
bérlemények tulajdonosai, a társasházközös-
ségek egyre emelkedő számban veszik igény-
be könyvelési, közös képviseleti, műszaki 
ellenőrzési szolgáltatásainkat. 
Ilyen jellegű tevékenység a Székesfehérvár 
ékköveként emlegetett Hiemer-ház hasznosí-
tása is. A Székesfehérvár belvárosában lévő, 
2006-ban felújított középkori épület kiváló 
lehetőséget biztosít a gazdasági vállalkozá-
soknak és a civil szférának konferenciák, 

szemináriumom, sajtótájékoztatók, állófoga-
dások, kiállítások megtartására. 
Az épületegyüttes további felújításával 2008 
nyarán átadásra kerül a házasságkötő terem 
is, amelyben elsőként egy nagyszabású városi 
kampány keretében megválasztott Álompár 
fogadhat örök hűséget egymásnak.

Építőipari tevékenység
Építőipari egységünk 2004. évtől önállóan, 
Szépház Kft. néven végzi tevékenységét. A fő 
profilja épületek, önkormányzati bérlakások 
generálkivitelezése. Számos, önkormányzati 
tulajdonban lévő, műemlék jellegű épület fel-
újítását, rekonstrukciós munkálatát is kiváló 
minőségben valósította meg. Referenciái 
között Székesfehérvár belvárosának számos 
műemlék jellegű épülete megtalálható. 
Főbb referenciáink: 
Teleki Blanka Gimnázium felújítási mun-
kálatai: az energia racionalizálási program 
keretében az régi vakolat eltávolítását köve-
tően új hőszigetelő alapvakolat és új korszerű 
hő-, és hangszigetelő nyílászárók kerültek 
beépítésre. Az épület különös sajátossága a 
gazdagon díszített egyedi gipsz pillérfejek, 
műkő vázaelemek, a városi címer és a koro-
na, amelyek konzerváló felújítását, valamint 
elempótlását végeztünk el.
Vasútállomás épülete: a városképileg jel-
entős szocreál stílusú középület felújítása 
során megtörtént az épületegyüttes teljes 
belső és külső rekonstrukciója. A belső tér 
modernizációjával a MÁV új arculatának 
első utasforgalmi váróépülete valósult meg. A 
vizesblokkokban „vandálbiztos” berendezési 
tárgyak kerültek elhelyezésre. 

Új technológia 
A Széphő Zrt. a német precíziós optikai ipar 
nemzetközi hírnevű cégének professzionális 
eszközére alapozza thermovíziós tevékeny-
ségét, amely magyarországon egyedülállóan 
pontos, hiteles eredményt szolgáltat megren-
delőink részére. A technológia révén képesek 
vagyunk -40 és 1200 0C hőmérsékletű fe-
lületek érintés nélküli mérésére, +/- 0.003 0C
pontossággal. Főbb alkalmazási területek: 
épületszekezetek hőveszteségeinek pontos 
helyének és mértékének megállapítása. Táv-
fűtési vezetékek és szerelvények, valamint 
hőközpontok meghibásodásainak, a túlzott 
mértékű hőveszteség helyének és mértéké-
nek megállapítása. A különböző hőt leadó 
épületgépészeti szerelvények, vezetékek hi-
báinak feltárása. Általános fűtéstechnológiai 
eszközök, elektromos vezetékek, berendezé-
sek, transzformátorok, kapcsolószekrények, 
motorok melegedésének vizsgálata, nagy 
pontosságú hőtérképek készítése. 

Tervek, elképzelések
A távfűtés területén a kapcsolt épületek szét-
választása folyamatosan zajlik. Az idén 43 új 
hőközpont kiépítését tervezi a Széphő ZRt. 
menedzsmentje, a hőtávvezeték építésével 
együtt ez több, mint 220 000 000 Ft-os be-
ruházást jelenthet. Új fogyasztók bekapcso-
lása is várható a rendszerbe, több társasház 
valamint 1-1 iskola és óvoda kapcsolódik rá 
biztosan 2008-ban a távvezetékre. A már 
meglévő távhővezetékek cseréje, felújítása és 
a hőközpontok részleges felújítása több mint 
22 millió Ft-ba kerül majd. Fontos az infor-
matikai rendszer fejlesztése is, az ügyfelek 
minél hatékonyabb tájékoztatása, kiszolgálá-
sa végett. Már elindult a társaság új honlapja, 
ez a www.szepho.hu címen található. Infor-
matikai területen is több milliós fejlesztés 
várható az idei esztendőben.

V.É.

15 éves a Széphő Zrt.
 A Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató ZRt. 53 éves fennállása óta 
Székesfehérvár város szolgálatában áll, és éppen 15 éve működik részvénytársa-
sági formában.  

http://www.szepho.hu


Tóth István, Gárdony polgármestere elmond-
ta, hogy amióta az elképzelés megszületett, 
most először mutatkozott komoly befektetői 
érdeklődés, amely mind a város, mind a für-
dő gyors fejlődésének köszönhető. 
A területért nettó 203 millió forintot fizet há-
rom részletben az önkormányzat kasszájába 
a befektető. Ezen kívül a szálloda elkészülte 
után 10 éven keresztül egy millió forint érték-
ben biztosít ingyen szállást, és évente 1 millió 
forint értékben használhat az önkormányzat 
konferenciatermet. A szobákat a testvérváro-
si delegációk szállásigényének kielégítésére 
tudják kihasználni. A terület vételárán túl 
a továbbiakban rendszeres bevételt jelent a 
városnak az éves szinten tízmilliós nagyság-
rendű idegenforgalmi és építményadó is.

A pályázaton két hektár építési területet 
biztosítottak, amely a Zichyújfalu felé vezető 
úton az akácost, cserjést jelenti. A szálloda-
beruházásra alkalmas telekre két pályázat 
érkezett, mindketten kiváló tervekkel. A 
város képviselőtestülete a szakmai szempon-
tok figyelembe vételével a Portál Kata Kft. 
mellett döntött, amelyet a megfelelő végzett-
séggel és tapasztalattal bíró Katona Gábor 
vezet. Az építkezés várhatóan 2008 év végén 
kezdődhet el. Az ügyvezető elképzelése ta-

lálkozott a városéval abban a tekintetben is, 
hogy kedves, családias hangulatú, sok hoz-
záadott értékkel szolgáltató, 75-80 szobás, 
konferenciateremes, kis wellness medencés 
szállodát tervez. 

Terveiről a beruházót, Katona Gábort kér-
deztük.
– A beruházást a Portál Kata nevű cég fogja 
végezni. Ez egy kis vállalkozás, kifejezetten 
egy idegenforgalmi beruházás végrehajtásá-
ra hoztam létre, amikor a Taverna Holding 
Igazgatósági tagjaként, a Holding várható 
eladása utáni időre készültem. 
A Gárdony Város Önkormányzatától meg-
vett termálfürdő területén lévő telken épí-
tendő négy csillagos szálloda elsősorban a 
gyógyulni vágyó vendégekre számít, akik sze-
retnének több napot eltölteni az ízületi fáj-
dalmakra igen jó hatású fürdő látogatásával. 
Természetesen a hétvégi, nyári időszakban a 
gyermekes családok lehetnek a megcélzott 
vendégkör. Sok nekik szóló szolgáltatást kí-
vánok megvalósítani. A céges kis tréningek 
megrendezéséhez szükséges eszközök, ter-
mek is rendelkezésre fognak állni. A szálloda 
tervei még formálódnak. Az előzetes látvány-,
és alaprajzi terveket a telek pályázathoz 
Hlavács Károly vezető tervező készítette. 

Magamról talán annyit, hogy végzettségem 
szerint idegenforgalmi közgazdász vagyok, 
1973-tól 2006 végéig dolgoztam a Taverna 
csoportnál, illetve jogelődjeinél. 
21 évig voltam a Mátyás Pince Étteremben, 
majd az 1994. évtől nyolc éven át vezettem a 
Pilvax Éttermet, és a hozzá tartozó City Ho-
tel Pilvaxot. 2003- 2004 között a Hotel Taver-
na igazgatója voltam. 2002-től vettem részt a 
cég igazgatósági munkájában. Éttermi mes-
ter vagyok, a Schnitta Pál díjat a 2001-ben 
kaptam, ami a legmagasabb szakmai elisme-
rések egyike a vendéglátó iparban. Szakmai 
életműdíjat is kaptam a Taverna Holdingtól. 
Bár még nem érzem „befejezettnek” életmű-
vemet. Ennek a szállodának a megvalósítása, 
és üzemeltetésének átadása gyermekeimnek 
lehet munkám „koronája”.

Az apartmanházra kiírt pályázatra is két 
pályázat érkezett, végül 16 000 Ft/m2 áron 
kelt el az  apartmanház építésére szánt 3500-
4000 négyzetméter, ahol a tervek szerint 
luxus színvonalú apartmanok épülnek, majd 
kerülnek értékesítésre. A város vezetése a 
szerződéskötést készíti elő. A polgármester 
elmondta, több kritika érkezett a terület 
hasznosításával kapcsolatosan, de a fürdő 
9,5 hektáros területéből ennyi jut arra, hogy 
a közvetlenül a fürdő közelében épüljenek 
minőségi szálláshelyek. Sem a szálloda sem 
az apartmanház nem akadályozza a fürdő 
jövőbeni fejlődését, inkább segíti azt. 

V.É.

Gazdaság
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Hotel és apartmanház épül 
az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő mellett
A rendszerváltozás óta tervezett szálloda épülhet fel Gárdonyban az Agárdi Gyógy- 
és Termálfürdő mellett. A várt beruházás most végre megvalósulhat – két magyar 
tulajdonban lévő cég vásárolta meg a turisztikai beruházásra szánt területet köz-
vetlenül a fürdő mellett.
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– Miért gondolták, hogy éppen Kisbéren ren-
dezzenek egy nemzetközi kupát?
– Ez a történet a régmúltba nyúlik vissza. Az 
köztudott, hogy Kisbér egy régi lovas tele-
pülés, mindig is híres volt méneséről. Aztán 
persze a történelem viharaiban erről egy idő-
re kissé megfeledkeztek, ám egykoron Rideg 
György – tsz-elnök – úgy döntött, hogy ezen 
ideje változtatni. A 80-as évek első felében 
Kiss Szabó Józseffel együtt felélesztették a 
lovashagyományokat, a lovassportot. Első-
sorban a fogathajtásra helyezték a hangsúlyt, 
mert Rideg György aktív versenyző volt, s 

Kisbéren már egyesfogathajtó 
világbajnokságra készülnek
A tavaly augusztusban Kisbéren megrendezett Lehel Coach Builder Nemzetközi 
Egyesfogathajtó Kupa komoly népszerűségnek örvendett. A sikereken felbuzdulva, 
a sokéves munkát folytatva az idén már nagyszabású terveket szőnek, fogathajtó 
világbajnokságra készülnek. A tavalyi kupáról, az idei készülődésről, s a hosszabb 

távú tervekről Jámbor Vilmossal beszélgettünk, aki a kisbéri lo-
vasrendezvények igazi hajtómotorja, a 

lovashagyományok ápolója.
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ezért az édesapja is szívesen támogatta ezt 
a területet.
Mi úgy kerültünk mindebbe bele, hogy apám 
mániája volt a fogathajtás, s a lehetőségeihez 
mérten egyre többet foglalkozott vele, s végül 
alaposan „belebonyolódott” a lovasrendez-
vények szervezésébe. 1985-től aztán nyakig 
belemártóztunk, mi magunk is elkezdtünk 
versenyezni, s ez máig elkísért bennünket. 
Négy-öt éve apám elkezdett betegeskedni, 
s onnantól én vettem ám a feladatokat, s a 
halála óta egyedül szervezem a rendezvénye-
ket. A mániánk volt az egyesfogathajtás, bár 
Magyarországon – az igazat megvallva – nem 
nagyon szívlelték. Sok idő kellett, hogy elis-
mert sport legyen.

– Az idő önöket igazolta, hiszen tavaly igazán 
nagy sikerrel zajlott a nemzetközi kupa. Milye-
nek voltak a visszajelzések?
– Eleinte mindenki szkeptikus volt, én mégis 
úgy döntöttem, hogy szervezzük meg. Végül, 
a magyar lovastörténelemben is rekord szü-
letett, mert nemzetközi versenyen még soha 
ennyi versenyző nem indult. A nagy érdek-
lődésnek köszönhetően hazai és nemzetközi 
szinten is felfigyeltek az eseményre. A Nem-

zetközi Lo-

vasszövetség 2007-ben az év rendezvényévé 
választotta fogathajtó kupánkat.
De történelmi szempontból is fontos állomás 
volt ez, hiszen 1953 után először szolgált 
a lovarda igazi funkciójának megfelelően. 
Végre lovak voltak benne, a világ legjobb 
lovasaival.
Az elismertségünket az is jól mutatja, hogy az 
Ászáron működő egységünket Magyarország 
elsőszámú egyesfogathatjó központjaként 
tartják nyilván. De külföldön is számon tar-
tanak minket, hiszen itt versenyeztettek több 
mint húsz lovat, és mi vagyunk a kiképzői egy 
angol és egy belga versenyzőnek is. A telepve-
zetőnk, Udvari Zoltán világszinten elismert 
szakember.

– A rendezvény finanszírozását hogyan tudják 
megoldani?
– Talán kicsit furcsán hangzik, de a mi 
fogathajtó kupánk nem egy profitorientált 
vállalkozás. Itt minden szolgáltatást ingyen 
biztosítunk a versenyzőknek. Ráadásul olyan 
infrastruktúra áll a rendelkezésünkre, amely 
a világon is ritkaságnak számít – kitűnő pálya, 
istálló. A cél az volt, hogy először letegyünk 
valamit az asztalra, amit a világ elismer, s az 
üzletről majd csak akkor lehet szó, ha ezt az 
eredmények már lehetővé teszik. Jelenleg a 
költségek jelentős részét – névadóként – saját 

cégünk finanszírozza, mint a rendezvény 
fő támogatója, de partnerünk a vá-

rosvezetés is, és nagyon sokan 
támogatják a rendezvényt 

különféle módokon.

– Milyen további terveik vannak?
– Szeretnénk egy világbajnokságot is meg-
szervezni, ezen már dolgozunk. Győr városá-
val közös pályázatot adtunk be egy 2010-ben, 
vagy 2012-ben megrendezendő fogathajtó 
világbajnokságra. A pályázat elbírálása még 
áprilisban megtörténik, reméljük, sikeres 
lesz. A Questor jóvoltából Győrben a húszez-
res fedett ETO Stadionban rendezzük majd 
meg az események egy részét, illetve termé-
szetesen Kisbéren, gyakorlatilag az egész 
város területén.
Kettesfogathajtó Európa Bajnokságot is 
szeretnénk rendezni, ennek a pályázata is 
folyamatban van. Úgy gondoljuk, hogy a 
célkitűzéseink reálisak, s mindenképpen 
előremutatóak, hiszen egy-két éven belül 
mérhető gazdasági eredményeket jelentenek 
majd. Turisztikára, erre a sportra kevés ilyen 
ideális területet lehet találni. Kisbérnek ko-
moly lehetőséget, 
előrelépést jelent-
het, ha sikerül a 
terveinket meg-
valósítani.

Cseh Teréz
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– Mikor és milyen körülmények között jött létre 
az Önök vállalkozása?
– Ez egy hosszú történet – ahogy szokták 
mondani. De ez tényleg az. A Mikrolin 
ugyanis még 1965-ben került ide Tatabányá-
ra Budapestről, akkor még Napsugár KTSZ-
ként. Műanyag játékokat, s egyéb műanyag 
dolgokat gyártott, valamint fémtömeg-
cikkeket készítettek, főleg állatok részére 
etetőket, itatókat. A 80-as évek elejéig ezek 
voltak a fő profiljai. Az igazi sikereket a cég 
akkor érte el, amikor átállt az ofszetlemez-
gyártásra. Ezt akkoriban Magyarországon 
senki sem csinálta. Gyakorlatilag az ország 
szinte valamennyi nyomdája tőlük szerezte 
be a nyomólemezeit. A gondot igazán az 
jelentette, hogy nem nagyon fejlesztettek, 
s a rendszerváltás után, amikor a nyugati 
cégek már könnyedén bejöhettek a piacra, 
bizony lemaradtak. A külföldi nyomóleme-
zek nagyobb kapacitást bírtak, így a nagyobb 
nyomdák sorra elpártoltak a Mikrolintól. 
Próbáltak ugyan új utakat keresni - román, 
ukrán piacon, az arab világban, de ezek bi-
zonytalan vevőket hoztak csak.
Az anyacégből aztán önállósodott néhány 
részleg – a nyomda, a műanyagosok és mi 
a forgácsolók. Azóta az anyacég és a műa-
nyagosok is bezártak. A nyomda működik 
még és mi, illetve a telephelyet egy műanyag 

újrahasznosítással foglalkozó cég vette meg 
nemrégiben, s ők most ismét használják a 
Mikrolin nevet.
Mi tehát 1982-től még a Mikrolin szak-
csoportjaként működtünk, majd ’88-tól 
már önálló kisszövetkezetté alakultunk. 
’95-ben újabb változás következett, mert a 
törvény előírta, hogy a kisszövetkezeteket 
szövetkezetekké kell átalakítani. Így ezt 
tettük mi is. A húsz év alatt végig szövet-
kezetként működtünk. Most végül mégis 
kft.-vé alakultunk, mert az új uniós sza-
bályok szerint szövetkezethez legalább 7 tag 
szükséges, mi pedig csak hatan vagyunk. Így 
nem erőltettük a tagbővülést, inkább az új 
cégformát választottuk. Az az igazság, hogy 
a mi szakmánkban már nem is olyan egysze-
rű jó szakembereket találni. Az öregek már 
lassan kikopnak, a fiatalok meg valahogy 
elmaradnak. Kevesen választják ma már ezt 
a szakmát.

– Húszéves szövetkezeti tapasztalatuk van. Jó 
volt ilyen cégformában dolgozni?
– Mint mindennek, ennek is van előnye és 
persze hátránya is. Valamennyi tagunknak 
azonos jogai vannak, tehát mindig minden-
ben közösen kell döntenünk. Mint tudjuk, 
a vállalkozásoknál a cégvezetés gyakran 
másként látja a dolgokat, mint a dolgozói. 

Ez azért van így, mert a vezető sokkal hosz-
szabb távban gondolkodik, más szemponto-
kat is figyelembe vesz, mint a többiek. Ez 
időnként nekünk is gondokat okozott, nem 
mindig volt könnyű meggyőzni a többieket 
egy-egy fejlesztésről, beruházásról. De azért 
mindig dűlőre jutottunk egymással. A céget 
mindenki a sajátjának érzi, éppen ezért 
becsületesen dolgozik, és vigyáz is közös 
javainkra.

– A folyamatos munkájuk ma is biztosított? 
Valójában mit is csinálnak?
– Az ipari parkba betelepült multi cégeknek 
vagyunk a beszállítói. Különféle forgácsolt 
alkatrészek gyártását végezzük igény sze-
rint. A legnagyobb vevőink között ott van a 
Suoftech, a Grundfos, az Impreglon, az Eu-
ral, a Graboplast, a Royal Brinkers. De na-
gyon sok régi kapcsolatunk is megvan, kft-k, 
akiknek kisebb megrendeléseket teljesítünk. 
Volumenben ez nem meghatározó, de ma is 
szívesen segítünk nekik, megbecsüljük őket.

– Vannak pályázati lehetőségeik?
– Nem nagyon van rá igényünk. Amire a 
partnereinknek szüksége van, arra ezek a 
régi gépek tökéletesen megfelelnek. Egyedi, 
kis darabszámú termékekkel dolgozunk. 
Modern gépekkel ezek gyártása már nem 
lenne kifizetődő, nem térülne meg a beru-
házás. Az ilyen igényű megrendeléseinket 
alvállalkozóink segítségével meg tudjuk 
oldani.
Az eszközeink, körülményeink tehát rend-
ben vannak, az a legfontosabb, hogy folya-
matosan legyen munkánk, s szerencsére erre 
nem lehet panaszunk.

Cseh Teréz

Mikro 88 Kft. - Tatabánya

Húsz éve „szövetkeznek”
A tatabányai Mikrolin neve – bár az egykori cég már rég nem működik – még ma 
is nagyon jól ismert. Az anyacégből az idők folyamán több részleg is önállóvá vált, 
közülük azonban mindössze két szövetkezet élte túl a megpróbáltatásokat. Az egyik 
szerencsés Mikro Szerszámkészítő és Forgácsoló Szövetkezet néven működött a 
közelmúltig, ám az uniós szabályok miatt nemrégiben átalakultak, s most Mikro 
88 Kft. néven tevékenykednek. Az elmúlt két évtizedről a cég ügyvezető igazgatójá-
val, Fehér Istvánnal beszélgettünk.

Gazdaság
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– A tavalyi évben elmaradt a panelprogram kormány általi támoga-
tása, ám idén újra kiírták, de nem lehet pontosan tudni, mennyi pénz 
is van erre – kezdi mondandóját Michl József Tata város polgármes-
tere.
– A mi városunk már a korábbi időszakban részt vett ebben a prog-
ramban, harmincegy épülettel, részben külső homlokzatfelújítással, 
alakcserével, részben fűtéskorszerűsítéssel, melyet a panelházas 
övezetben hajtottunk végre. A mostani pályázati kiírás alapján az 
ún. „ökoprogram” is hozzátársul ehhez a témakörhöz. Eszerint 
központilag a családi házak energiatakarékossági felújításainak 
bizonyos elemeit nagyobb összeggel támogatják, mint korábban. Mi 
úgy gondoltuk, hogy városunkban lévő panelek további felújításához 
mindenképpen hozzá kívánunk járulni, de azt az igazságtalanságot 
helyre kívánjuk állítani, hogy, aki saját házban lakik, az nem jut hoz-
zá önkormányzati segítségnyújtáshoz ebben a vonatkozásban. Ezért 
úgy döntött testület, hogy azon tulajdonosok számára, akik ebben 
az állami pályázatban részt vesznek, ugyanolyan arányban, ahogy a 
tömbös övezetben lakókat lakásuk korszerűsítésében támogattuk, ezt 
a város a kertes házban élőknek is megadja. Ez konkrétan azt jelenti, 
hogy a költségek egyharmadát, de maximum 250 000 forintot átvállal 
Tata önkormányzata a sikeres pályázók kivitelezési áraiból. Ugye, 
családi házaknál az államtól maximum 1 000 000 Ft-ot lehet elnyer-
ni, ezt az összeget lehet tovább növelni a város negyedmilliójával.

– Úgy tudjuk, már a tavalyi évben is volt némi városi támogatás a családi 
házban lakók számára…
– Igen, számos tatai család már tavaly is részt vett egy központi ener-

giatakarékossági pályázaton, 
ám akkor az önkormányzat még 
nem tudott közvetlen anyagi se-
gítséget nyújtani. Mintegy ötven 
jelentkező ingatlan esetében vi-
szont magát a pályázatot készít-
tettük el a tulajdonos helyett, 
szinte semmit nem kellett ten-
niük, csak jelentkezni, és persze 
adatot szolgáltatni az általunk 
megbízott szakemberek számá-
ra. Örömmel mondhatom, hogy 
ezen pályázatoknak nagyon 
nagy többsége nyert is, így el-
mondhatjuk, hogy eredményes 
volt ez a munkálkodásunk.

– Van egy harmadik pillére is 
a tatai energiatakarékossági 
programnak. Egy pénzügyi 

konstrukció, mellyel mindenki számára elérhetővé válik az egyik 
legfőbb megtakarítási elem, az úgynevezett egyedi mérősítése a pa-
nellakásoknak.
– Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol sikerült a laká-
sonkénti mérést és persze hőszabályozást kiépíteni, ott máris közel 
harminc százalékos megtakarítás mutatkozik. Ez már forintban is 
igen komoly eredmény. A mostani „ökoprogram” keretében, mely a 
távfűtött lakások fűtéskorszerűsítését, egyéni mérősítését jelenti, fel-
kértük a távhőszolgáltató cégünket arra, hogy dolgozzon ki egy olyan 
lehetőséget, miszerint a cég maga végzi el a felújítást. Ez a lakóknak 
ne kerüljön most egy forintjába se, ne kelljen hitelt felvenniük se, ha-
nem egy viszonylag hosszabb, jó néhány éves periódusban, az aktuá-
lis számlában jelenjen meg az a költség, így fizethessék meg az önerőt 
kedvezményekkel és részletekben. Ez azt jelenti, hogy egy éven belül 
Tata összes távfűtött lakásában egyedileg mérhető és szabályozható 
lesz a távhőszolgáltatás. Úgy érzem, komoly eredmény lesz, ha siker-
rel járunk.

-száraz-

„Panelprogram” a családi házas övezetben
Tatán komolyan gondolják az energiatakarékosságot

Gazdaság

Az energia persze nemcsak feleslegesen fogy, hanem igen kellemet-
lenül drága is. Egyre drágább, ahogy azt valamennyien az otthoni 
költségvetésünkben érezzük is. A legtöbb családi házban, ahol ezt 
az építésénél még nem vették kellő hangsúllyal figyelembe, égető 
szükséggé vált a fűtés költségeinek csökkentése. Ehhez bizony jelen-
tős beruházásra, legtöbb esetben pedig a hazai kereseteket ismerve 
komoly pénzügyi segítségre van szükség. A tatai városházán erre 
dolgoztak ki újabb modelleket.
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Ki nem szeretett gyermekkorában 
nyomdázni? Melyikünk nem próbált 
krumpliból bélyegzőt csinálni? Per-
sze talán akadtak ennél merészebb, 
kétes célú kísérletezők is, ám az 
érdeklődés a sokszorosítás iránt 
mindannyiunkban ott motoszkál. 
Aki kezébe kap egy pecsétnyomót, 
azonnal mindenfélét pecsételni 
támad kedve, a legkisebb felületeket 
is kihasználva.

– A személyes jelölések, a bé-
lyegzők, vagy ha úgy tetszik cí-
merek, céglogók használata bizonyos formában 
már a középkorban is tetten érhető volt. – kezdi 
a beszélgetést Tóth Miklós a Color Computer 
ügyvezetője. – Akkoriban, ha egy csatában a 
páncélba öltözött vitéz nem viselt magán cí-
mert, vagy jelvényt, könnyen bajba keveredett, 
hiszen azt azért fontos dolog volt tudni, ki ki 
ellen harcol. De régen, nemcsak a háborúkban, 
a hétköznapi életben is igen jelentős tárgyak 
voltak a különféle pecsétnyomók, mert az írás-
tudatlanság idején bizony egy-egy dokumentu-
mot csakis ezek az ábrák hitelesítették, a király, 
vagy más fontos személy mindenki által ismert 
címerképével, jelével ellátott nyomatok igazol-
ták, (ún. Hitelesítő pecséttel) bizonyították az 
eredetiséget, és akkor nem volt apelláta. De ha 
más irányból közelítünk a mai pecsétek felé, 
akkor a céhek, mesteremberek egykori műhe-
lyeit kell néznünk. 

Ők hamar rájöttek arra, hogy sokkal kézen-
fekvőbb valamiféle mindenki által egyből 
felismerhető ábrával, szimbólummal jelölniük 
a tevékenységet, amiből aztán szép lassan kia-
lakultak a céglogók, mely a levélpapírokon, és 
persze bélyegzőkön használva a napjainkra a 
marketingnek fontos elemévé váltak.

– Való igaz, hogy talán a mai funkcionális írás-
tudatlanság idején élik ismét fénykorukat a logók, 
hiszen az instant világunkban az emberek mindent 
előemésztve kapnak, alig olvasnak, szinte csakis 
ábrákban, képekben és hangokban lehet hatéko-
nyan, gyorsan információkat közvetíteni.
– Pontosan. Maga a bélyegző korunkban ko-
rábbi igazoló, hitelesítő szerepéből jócskán 
veszített, manapság inkább a marketingben van 
jelentősebb feladata. A megjelenés minősége is 
fontossá vált.

– Hogy néz ki mindez gyakorlatban a mai üz-
leti életben? Az önök vállalkozása mire helyezi a 
hangsúlyokat?
A mi vállalkozásunk e szakmában már tizenöt 
éve működik, ami már önmagában is, – úgy gon-
dolom – komoly eredmény. Évről évre bővültünk 
kicsit, szélesítettük a szolgáltatásainkat, de ma is 
a bélyegző és környéke a legjelentősebb szelet, 
bár ez már egyáltalán nem a papírra pecsételő 
gumit jelenti csupán. Talán azt kevesen tudják, 
hogy a mai pecsétnyomók között is, 
óriási különbségek vannak, akár-
csak egy autóvásárlás esetén igen 
széles palettán mozog a választék. 
A többszínű, nagy igénybevételre 
tervezett, bonyolult sorszámozó 
szerkezettől kezdve az egyszerű 
hagyományos, fa nyomóra ragasz-
tottig. Igazából nyilván a használat 
határozza meg mit ajánlunk part-
nereinknek, függ attól, milyen fe-
lületre mit kívánnak sokszorosítani. 
Hiszen vannak olyan igények is, 
hogy egy gyártó üzem akar jelölni egy egy-egy 
alkatrészt, vagy valamilyen terméket feliratozni, 
erre mind-mind külön javaslunk megoldást, és 
itt elérkeztünk a jelölő festékfélék már önma-
gában is igen nagy palettájához. Kopásállóság, 
száradási sebesség, sorolhatnám a különféle kri-

tériumokat. Ezért is tettük fel a honlapra (http:
//www.colorcomputer.hu) a kérdőívünket, ahol 
már előzetesen be lehet jelölni, hogy milyen igé-
nyekkel jelentkezik a kedves ügyfél, és akkor mi 
gyorsan el tudjuk készíteni ajánlatainkat. Ezen 
túl, a lézergravírozással, – mellyel egyébként a 
bélyegző gumikat is metszük – nagyon jelentős 
munkáink vannak. Kiemelném, hogy A3-as mé-
retet meghaladó nagyságban tudunk dolgozni, 
ami ebben a műfajban nagynak számít. Sokfajta 
speciális  felületre is gravíroztunk már: pl. tojás-
héjra, kukoricacsuhéjra. Azt szoktam mondani 
ügyfeleinknek: „akármire bármit”. 

– Ha már a megjelenésről beszéltünk, van-e az 
ajánlatukban arculattervezés?
– Természetesen. Akár teljes körben is. Ám van 
nekünk egy ilyen „mini arculat” ajánlatunk, 
melyet szoktunk javasolni az ügyfeleknek. Eb-
ben van boríték, levélpapír, névjegykártya és 
maga a logó. Ez egy olyan mini egység, amely 
legalább alapfokon megfelel azoknak a mai kö-
vetelményeknek, melyre minden magyar kis- és 
középvállalkozásnak is szüksége van. Ma már 
azért mindenki elvár bizonyos dizájn elemeket 
egy üzlettől, a vonzó esztétikai megjelenésnek 
vissza kell tükröződnie a céges papírokon is. 

Ezen kívül természetesen sok-
féle szolgáltatással várjuk az 
ügyfeleket, igyekszünk a lehető 
legjobban megfelelni a jelenkori 
elvárásoknak. Úgy érzem, nem 
eredménytelenül, ám a szolgál-
tató vállalkozásoknak, amilyen a 
miénk is, mindig van mit tenni a 
partnereink érdekében.
– Végül szeretném a Régió-Rég-
ia olvasóit megajándékozni egy 
kis segítséggel, ha bélyegzőt 
szeretnének készítettni. Olda-

lunkra felteszünk ingyenesen elérhető, de 
mégis értékes info- anyagot a bélyegzőren-
delés elkerülhető buktatóival kapcsolatban. 
www.colorcomputer.hu/regioregia oldalon. Az 
újság megjelenését követően két hétig lesz el-
érhető április 28-áig.  

Páncélos 
lovagoktól 
a bélyegzőkig

Szinte nem is gondolnánk, hogy életünkben meny-
nyire jelen vannak a bélyegzők. Ezek a nyomatok, 
és céglogók manapság minden valamirevaló váll-
alkozásnak elengedhetetlen kellékei, nem is beszél-
ve a hivatalok sűrű dzsungeléről, ahol a pecsét fog-
alma szinte összeforrott magával a hivatalossággal. A tatabányai Color Computer 
Kft. immár tizenöt éve szolgálja ki ilyen jellegű termékeivel vevőit, Tóth Miklós 
tulajdonos, ügyvezetővel beszélgettünk a piac ezen szegmenséről.

http://www.colorcomputer.hu/
http://www.colorcomputer.hu/
http://www.colorcomputer.hu/regioregia
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Bemutatkozás
A jogelőd vállalatot a Belkereskedelmi Minisztérium alapította Ba-
konyvidéki Vendéglátó Vállalat néven 1951-ben azzal a céllal, hogy 
Veszprém megye munkahelyi, gyermek- és diákétkeztetésének feladatát 
ellássa. 1993-ban a vállalat alakult át részvénytársasággá, így cégünk 
több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a közétkeztetés és vendéglátás 
területén.
Társaságunk jelenleg 11 telephellyel és 15 fiókteleppel működik, 18 
nagykonyhát, 8 kiosztókonyhát és 5 büfét működtetünk. Naponta 5200 
reggelit, tízórait valamint uzsonnát és vacsorát, illetve 15 000 adag 
ebédet értékesítünk előfizetéses és a-la carte formában. Étkezőink óvo-

dások, általános iskolások, 
középiskolások, felnőttek és 
idősek.
Cégünk a fentieken kívül 
vállalja rendezvények lebo-
nyolítását saját vagy akár 
külső helyszíneken is. Ehhez 
komoly eszközparkkal rend-
elkezünk.
Dolgozóink létszáma jelenleg 270 fő. Beosztott vezetőink mindegyike 
rendelkezik a megfelelő képesítéssel. Társaságunk pénzügyileg stabil, 
megbízható, rugalmas.

Céljaink, feladataink
Legfontosabb feladatunk a gyermek- és diákétkeztetés lebonyolítása, 
amely nagyon felelősségteljes munkát kíván dolgozóinktól. Szem előtt 
tartjuk az egészséges táplálkozás megvalósítását, a vonatkozó rendel-
kezések betartásával. Az ÁNTSZ-el együttműködve egészségnapokat 
szervezünk, ahol közösen hívjuk fel a figyelmet az egészséges táplálkozás 
fontosságára. Számunkra fontos, hogy a gyermekeknek mindig az életko-
ri sajátosságaiknak megfelelő jellegű ételeket biztosítsuk. A gyermeké-
lelmezés meghatározott alapelvei szerint állítjuk össze az óvodai, illetve 
az iskolai menüsorokat. Igyekszünk a helyi sajátosságokhoz igazodni, és 
figyelembe venni a helyi igényeket. Törekszünk a zsír-, só- és cukorsze-
gény ételek előtérbe helyezésére, valamint ügyelünk a változatosságra  
zöldség, gyümölcs napi étrendbe állítására.
Ételeink a HACCP rendszer előírásainak megfelelően készülnek, és 
kifogástalan állapotban kerülnek  vendégeinkhez. Kiszállítás az ÁNTSZ 
engedéllyel rendelkező gépkocsikban történik, a HACCP rendszer 
előírásainak betartásával. Számunkra a vendég elégedettsége a legfon-
tosabb. Az általunk kínált minőség a jól képzett szakembereinknek és a 
felhasznált kiváló nyersanyagoknak köszönhető.
A nyersanyagokat cégünk több forrásból szerzi be, melynek lényege, 
hogy a jó minőségű és megfelelő árfekvésű anyagokat részestjük előny-
ben. Csak a pontos, megbízható szállítókkal kötünk éves szerződéseket.
A Bakony GASZT Zrt. vezetése a szolgáltatás színvonalának szinten 
tartása, és javítása érdekében biztosítja a beosztott vezetők mindenkori 
szakmai továbbképzését. Cégünk egy olyan „iparágban” tevékenykedik, 
amely megköveteli, hogy a napi elvárásokhoz igazodva egészséges ételeket 
„állítson elő”. Ez állandó odafigyelést és folyamatos fejlesztést igényel.

Évfordulóhoz érkezett a Bakony Gaszt Zrt.

Jubiláló Vállalkozások

A vállalat 15 éve Bakony Gaszt Zrt. néven dolgozik, és étkezteti a 
Veszprém megyei gyermekek és dolgozók jelentős részét. Grélinger-
né Káposzta Jolán vezérigazgató asszonytól azonban megtudtuk: a 
vállalat jogelődje több, mint fél évszázada működik. 1981-2006-ig 
Perger József vezette sikeresen a társaságot, aki a mai napig a rész-
vénytársaság igazgatótanácsának elnöke.

Tevékenységi köreink
• Gyermek és diákétkeztetés
• Intézmények és vállalatok dolgozóinak étkeztetése
• Szociális étkeztetés
• Önkiszolgáló étkeztetés
• Büfék működtetése
• Rendezvények szervezése saját és külső helyszíneken

Referenciáink
Óvodai, iskolai és szociális étkezés tekintetében a következő önkor-
mányzatokkal vagyunk szerződéses kapcsolatban
• Veszprém Megyei Önkormányzat
• Veszprém Városi Önkormányzat
• Ajka Városi Önkormányzat
• Balatonfüred Városi Önkormányzat
• Várpalota Városi Önkormányzat
• Pápa Városi Önkormányzat
• Pétfürdő Települési Önkormányzat

Bakony GASZT Kereskedelmi, Vendéglátó és 
Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Székhelye: Veszprém Radnóti tér 2.

A Bakony Gaszt Zrt. ezúton 
mond köszönetet dolgozói-
nak, a „törzsgárdának” 
a hosszú évek óta kitartó, 
áldozatos munkáért.

Perger József

Grélingerné 
Káposzta Jolán
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Dr. Farkas Károly, a MAK Közép-Du-
nántúli regionális elnöke a Tatabányán 
tartott elnökségi ülésen beszámolt ar-
ról, hogy megkezdődött az elvek és el-
képzelések aprópénzre váltása – elvi és 
írásos együttműködési megállapodások 
születtek a régióban. Eddig Veszprém, 
Dunaújváros és Székesfehérvár megyei 
jogú városok polgármestereivel történt 
egyeztetés, akik támogatásukról bizto-
sították a szervezetet, és hamarosan sor 
kerül Tatabányán is a találkozóra. Elő-
készítés alatt van a rendőrség vezetőivel 
való megbeszélés, valamint megszületett 
az első megállapodás a Közlekedéstudo-
mányi Egyesülettel Komárom-Esztergom 
megyében. A Magyar Autóklub vélemé-
nye a jövőben így megjelenik a regionális 
forgalmi kérdésekben és a döntéshozatal-
ban. A változtatási, jobbítási igényeket 
többek között  az autóvezetést oktató 
szakemberektől gyűjtik be, jelezve, hogy 
hol találkoztak hibás csomópontokkal, 
nem egyértelmű közlekedési helyzetekkel 
vagy nehezen értelmezhető forgalmi jel-
zésekkel.

Hegedűs Oszkár, a MAK jelenlévő or-
szágos elnöke felhívta a figyelmet arra, 
hogy a közlekedés feltételei folyamatosan 
változnak, egyre több autópálya, gyors-
forgalmi út épül, azonban a közlekedő 
emberrel senki sem foglalkozik. Az Au-
tóklub ezért az egyik fő feladatának tartja 
az autós társadalom trenírozását, közle-
kedési moráljának javítását. Az elnökségi 
ülésen  Kenderesy János alelnök előadá-

sából kiderült, a közlekedési balesetek 
forrása 98%-ban ember. A balesetek szá-
mának csökkentése az unió által is dek-
larált cél – 2010-ig 50%-os csökkentést 
írt elő az EU, amelyből Magyarország 
30%-ot vállalt a megadott határidőig. 
Ennek teljesítéséhez kevés, hogy az állam 
kötelezően ellátandó feladata a közleke-
dés biztonságának növelése, csak a civil 
szervezetekkel együtt sikerülhet. Mit 
tehet az Autóklub a közlekedésbizton-
ságért? Fontos javaslattételi szerepe van 
például a baleseti góchelyek feltárásánál, 
és hogy egyes helyzetekben milyen forga-
lomtechnikai eszközöket (útburkolati je-
lek, sávelhúzók, védőszigetek 
stb.) használjanak, valamint 
feladata az ifjúság nevelése 
iskolai együttműködésekkel, 
vezetői továbbképzések rend-
szeresítése, ahol a résztvevők 
creditpontot gyűjthetnek, 
amelyek – ha sikerül a rend-
őrséggel együttműködni – a 
büntetőpontokat csökkenthe-
tik. Ilyen konkrétan megfo-
galmazott – az egész társad-
almat érintő – feladatot ebben 
a témában most vállal először 
a szervezet.

A nagyközönség az Autó-
klubbal a jövőben rendezvé-
nyeken is találkozhat. Ilyen 
a Közép-dunántúli Régióba 
nyáron érkező a „Biztonságos 
közlekedés egy életúton” elne-

vezésű roadshow, 
ahol izgalmas programokkal, versenyek-
kel várják elsősorban az autósokat és a 
fiatalokat. A rendezvénysorozat 2008. 
július 1–13 kö-zött Tatabányán, szep-
tember 30-október 11-ig Veszprémben 
és október 13–26-áig Székesfehérváron 
állomásozik majd.
A rendezvénysorozaton túl a Magyar Au-
tóklub regionális szervezetei is versenyt 
hirdettek – -Dél-dunántúli kezdeménye-
zésre a Legbiztonságosabb Régió címért 
küzdenek.
Országos szinten egyedülálló kezdemé-
nyezésként a Közép-Dunántúli Régióban 
dr. Farkas Károly regionális elnök talál-
kozóra hívta az autókereskedőket, mert 
őket is szeretné bevonni az Autóklub 
munkájába. 

Vitkóczi

A legnagyobb civil összefogás a közlekedés javításáért

Gázt ad a megújult Autóklub
A Magyar Autóklub (MAK), mint az ország egyik legrégebbi és legna-
gyobb civil szakmai szervezete az év elején célként fogalmazta meg a ma-
gyar közlekedésbiztonsági helyzet javítását. Gőzerővel megkezdődött a 
munka, az érdekképviseleten túl roadshow-t rendeznek és versenyt hirdet-
tek a régiók között.

Regius Currus

dr. Farkas Károly, 
a MAK 

Közép-dunántúli 
regionális elnöke

Vitás ügyek az utakon? – Új sorozatunk indul a Regius Currus rovat keretében. A Magyar 
Autóklub jogi, kárrendezési szakértői válaszolnak kérdésére!

Szerkesztőségünk írásban várja kérdéseiket!
levél: Regio Regia – 2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

e-mail: info@regioregia.hu
fax : 34/310-971

jelige: vitás ügyek az utakon

mailto:info@regioregia.hu


Mercedes A-osztály tartósteszt – Szarvasokkal táncoló
2000. július 25., kedd 14:46
„Megér-e hatmillió forintot egy bébibenz? Hiszen az A-osztály a Mer-
cedes első olyan modellje, amelynek létjogosultságát már megjelenése 
pillanatában megkérdőjelezte a nemzetközi sajtó. 
égre egy koncepció, amelyből a sorozatgyártás során sem sikerült ki-
ölni a dizájnerek egyedi elképzeléseit. A marketing és a csúcstechnika 
történelmet írt: Stuttgartban létrehoztak egy kategóriát, ami addig nem 
létezett. Miniatűr buszlimuzin luxus tálalásban. Néhány nem éppen költ-
ségkímélő (más márkákkal tett) kitérőt követően ’98 telén kezdetét vette 
a történet második szakasza: a mindennapos használat. Az első hetek 
eufóriáját azonban kisebb-nagyobb csalódások követték.” totalcar

Teszt: Mercedes-Benz A 180 CDI – Másodikra sikerült 
„Felépítése még mindig nem emlékeztet valódi Mercedes-re, az A-osz-
tály viselkedése azonban sokkal közelebb került a Mercedes limuzinoké-
hoz. Most már senki nem mondhatja rá, hogy méltatlan volna a csillagra. 
Sokan és sokat köszörülték a nyelvüket az előző A-osztályon. ... Úgy 
tudjuk, hogy válságmenedzsment órákon ma egyetemi tananyag a krízis 
kezelése. Az A-osztály azóta igen sikeres pályafutást tudhat maga mö-
gött, 1,1 millió talált gazdára belőle hét év alatt.” Vezess.hu 2004.11.17.

Teszt: Mercedes A 170 – Középosztálybeli
 „Egyedi felépítése ellenére klasszikus és elegáns a második generációs 
A-osztály. ... Csodabogár volt bemutatásakor az A-osztály, mégis életben 
maradt. Sőt, mára a második generáció fut az utakon. Itthon nemigen 
látni belőle, ahogyan a konkurenseiből sem, de ez semmiképpen sem 
hozható összefüggésbe az autó tulajdonságaival.” Vezess.hu 2005. 05. 20.

Mercedes A 200 CDI – Belül tágasabb 
2006. jan. 2., hétfő, 09.36.00 CET
A Mercedes A-osztálya felnőtt. Kétségtelenül méltó arra, hogy immáron 
büszkén viselhesse a háromágú csillagot.
Hét évvel ezelőtt, az A-osztályos Merci bemutatkozásakor sok 
mindenki felhördült, és csodálkozott azon, amit a Mercedes 
tett. Belépett az alsóközép-kategóriába, egy számára addig is-
meretlen környezetbe, és megalkotta a Mercedestől szokatlan 
formavilággal rendelkező igazi női autót. Már ha létezik ilyen. ... 
Jelentős változásokon ment keresztül az A-osztály megújulása után. Az 

eddig szánalomra méltó külső méretek és összhatás eltűnt, helyét egy 
felnőtt autó vette át, belső terében és anyagminőségében szintén kinőtte 
magát, amit sokan reméltek, hiszen az új A Mercedes már végre hozza a 
„csillagos” színvonalat.  Budapest Online

Három új modell pótolhatja a Mercedes A-osztályt
[origo] 2007. 07. 16., 10:51, Utolsó módosítás: 2007. 07. 16., 11:02
Egyre valószínűbb, hogy a jelenlegi modell életciklusa végén, 2011-ben meg-
szűnik a Mercedes A-osztály. A kisautót a komplett modellcsaláddá duz-
zasztott, új B-osztállyal pótolhatja a gyártó - jelentette a német Auto Bild.

Mercedes A osztály ráncfelvarrás
[origo] 2008. 03. 27., 14:07, Utolsó módosítás: 2008. 03. 27., 15:00
Három és fél évvel a bemutató után a Mercedes elérkezettnek látta az 
időt arra, hogy kissé felfrissítse legkisebb modelljét, az A osztályt.

2008 tavasz – az A osztály új nemzedéke
Szabó Marcellt, a veszprémi SilverStar Motors Kft. ügyvezetőjét kérdez-
tük az A osztály tavasszal történt modellfrissítéséről, az újdonságokról.
– Alaposan átdolgozva jelenik meg az ötajtós kivitel, illetve a háromajtós 
kupé. Részletfinomításoknak köszönhetően nyolc százalékkal, illetve fél 
literrel kevesebb gázolajat használnak el a korszerű, közös nyomócsöves 
dízelek a korábbiaknál. A háromajtós, kéziváltós A 160 CDI-be 2008 
őszétől építi be a Mercedes-Benz BlueEFFICIENCY csomagot, amely 
tovább javítja a motor hatásfokát, az energiagazdálkodást, az aerodina-
mikát, a gördülési ellenállást és a súlyt. Összhatása a fogyasztás további 
0,4 literes leszorítása, úgyhogy csupán 4,5 liter a végeredmény.
A benzinesek esetében az újonnan kifejlesztett ECO Start-Stop funkció 
eredményez 0,4 litert elérő fogyasztáscsökkenést. A kelendő A 150 Blu-
eEFFICIENCY és A 170 BlueEFFICIENCY modellekhez 2008 őszétől 
áll rendelkezésre ez a rendszer, amely önműködően leállítja a motort, 
amikor kis sebességnél motorfékkel gurul az autó, és megnyomják a fé-
ket. Aztán hangtalanul újraindul a motor, amint kinyomják a kuplungot, 
vagy felengedik a féket. Igazi újdonság a Parkolósegéd (ultrahang és 
elektromos kormányzás). Az üres helynek csak 1,30 méterrel kell hosz-
szabbnak lennie – ez jelzi a technika pontosságát. Így 5,19 méteres hézag 
elegendő: az egész világon nincs még egy autó, amely ennyire kis helyre 
lenne képes automatikusan beállni. 
Az autók környezeti hatását nem csak szabványosított mérésekkel 

ellenőrzi a Mercedes Benz, hanem az egész életciklusukat veszi 
figyelembe, a gyártástól a használaton át a bontásig. Szigorú, 
nemzetközi ISO 14062 szabvány alapján világszerte elsőként 
nyerte el az A-osztály a kompaktautók közül a „Design For 
Environment“ környezetvédelmi díjat.

A osztály – 10 évente egyszer látsz ilyet
Az a Mercedes A osztály, ami kapott hideget, meleget, most a 10. születésnapját ünnepli. Úgy gondolom, az elmúlt évtized 
megadta a választ, van-e létjogosultsága a kismercinek, vagy bébibenznek, vagy hívjuk ahogy akarjuk. 
Nosztalgiázzunk kicsit, és köszöntsük fel a rendhagyó A osztályt az alább összegyűjtött cikkek részleteivel, míg az importőr 
limitált széria megjelentetésével teszi ugyanezt. Boldog születésnapot!

Regius Currus

http://www.origo.hu/auto/20070716-megszunhet-a-mercedes-aosztaly.html
http://www.origo.hu/auto/20080327-mercedes-a-osztaly-rancfelvarras.html




Az atlétikusként és magabiztosként 
aposztrofált XF nem az S type utódja; a 
technológiát tekintve az XK és az XJ közé 
pozícionálták. Konkurens az Audi A6, az 
5-ös BMW és a SAAB 9.5.
Az új modellt csak automata váltóval sze-
relték, és  3.0 V6, 4.2 V8, 4.2 SV8 és 2.7 
V6D erőforrásokkal érhető el. Beszállítót 
váltott a Jaguar az audiorendszer terén 
– az XF-et már Bowers and Wilkins már-
kájú hangtechnikával szerelik. 
Kérdésünkre, hogy lesz-e a közeljövőben 
bioJaguar, a forgalmazó CÉL Motors Kft. 
képviselője elmondta, egyenlőre meg kell 
elégednünk azzal, hogy végre dízel 
erőforrással is szerelnek autót – ez 
egyébként Európában osztatlan sikert 
aratott – a biohajtásra még várnunk 
kell. 

Néhány csemege a gyártó által közölt 
újdonságok közül: 

A műszerfal szíve egy 7” érintőképer-
nyő, amellyel szinte minden eszköz 
irányítható. Ezzel sikerült minimálisra 
csökkenteni a gombok számát. Egy 
sor funkció egészen addig rejtve marad, 
amíg nincs rá szükség- így például az XF 
automatikus klímaszabályzó rendszere 
rotációs ventillátorokat alkalmaz, ame-
lyek eltűnnek, amikor nincsenek haszná-
latban. A kompakt designnak köszönhe-
tően minden korábbinál több kényelmi 
elem kaphatott helyet, az iPod vagy MP3 
lejátszó csatlakoztatási lehetőségének 
előkészítésétől egészen a napszemüveg-, 
ital- és CD-tartóig.

A Jaguar intelligens technológia-haszná-
lata és érintés érzékeny monitora új szint-
re emeli a kényelmet. Intésre a Jaguar-
Sense bekapcsolja az elöl található belső 
lámpákat vagy kinyitja a kesztyűtartót. A 
választható JaguarVoice egy sor funkciót 

tud működésbe hozni azáltal, hogy egy-
szerűen megszólítja. Az opcionális Blind 
Spot Monitor (holttér figyelő) nagyszerű 
segítség a sávváltáskor, hisz minimálisra 
csökkenti a bizonytalansági tényezőt. A 
Jaguar intelligens világítási rendszere 
erőteljes Bi-Xenon lámpákkal is kiegészít-
hető, amelyek sarokvilágításra is képesek, 
olyan helyeket is bevilágítanak, amelyet a 
hagyományos lámpák nem érnek el. A tá-
volságtartó tempomat szintén rendelhető 
felszerelés, amely a kiválasztott sebessé-
get a forgalomnak megfelelően módosítja, 
míg az automatikus sebesség korlátozó 

nem engedi, hogy túllépje az előre beállí-
tott sebességet.
 
A kulcsnélküli rendszer – alapfelszereltség 
a Premium Luxury és SV8 modelleken.
Ha az intelligens kulccsal a zsebében vagy 
a táskájában, húzza meg az ajtónyitót, a 
rendszer kioldja a biztonsági védelmet. 
Indításkor a sebességváltó előtt található 
gomb pirosan villogni kezd, a szívverés 
ritmusában. Nyomja meg: a motor bein-
dul, a sebességváltó pedig kiemelkedik 
– egyenesen a tenyerébe. A különböző 
pozíciókat ujjhegyével, a sebességváltó 
elforgatásával állíthatja be. Ahogy az XF 
elindul, a szellőzőrostélyok a parkoló po-
zícióból a nyitott pozícióba helyezkednek, 
a navigációs rendszer pedig beáll a nyitó-
oldalra. 

Az autó szíve a motor. 
Az XF 4.2 literes benzines V8-as motorjai 
– kompresszorral, vagy anélkül – ugyan-
azok a motorok, amelyek a Jaguar XK 
és XKR sportautókban is megtalálhatók. 
Mindkettő alumínium konstrukció, válto-
zó szelepvezérléssel, 4 vezérmű tengellyel 
és 4 szeleppel, hengerenként. A termé-
szetes befecskendezésű V8-as 298 lóerős 
teljesítményre és 411 Nm forgatónyoma-
tékra képes. A kompresszoros változat 
416 lóerős és 560 Nm forgatónyomaték 
leadására képes, és ennek a hatalmas 
forgatónyomatéknak legkevesebb 86%-a 
már 2000-es fordulattól elérhető végig a 
maximális fordulatszámig. 
A 207 lóerős, 2.7 literes V6-os turbodízel 
motor, magasnyomású, közös nyomó-
csöves, közvetlen befecskendezésű, több 
fázisú piezo-elektronikus befecskendezési 

kontrollal. Ennek eredménye a simább, 
csendesebb erőátvitel és az üzemanyag 
hatékonyabb felhasználása, amely ala-
csonyabb károsanyag – kibocsátással 
párosul. A hengerenkénti 4 szelep, a 
továbbfejlesztett egész kamra-alakzat, 
a változó geometriájú turbótöltő és a 
kifinomult digitális gázpedál kontroll 
nagy rugalmasságot, azonnali reakciót 
és egy olyan dízelmotort eredményez, 
ami tökéletesen illik az XF megje-
lenéséhez. 
A 3 literes, benzines V6 238 lóerős 

teljesítményre képes és csúcs forgatónyo-
matékának több mint 80%-át a teljes for-
dulatszám tartományban elérhetővé teszi.

A vezetési élmény
 Az XF karosszériája könnyű, miközben 
elég merev ahhoz, hogy kézben tartsa a 
felfüggesztést. Az SV8 esetében elérhető 
a Jaguar számítógép-vezérelt aktív fel-
függesztése (CATS), az XF karosszériája 
széles nyomtávú, elől-hátul nagy telje-
sítményű tárcsafékek találhatók. Az XF 
dinamizmusa egy luxusautó kifinomult-
ságát és kényelmét ötvözi a sportautók 
tapadásával, egyensúlyával, reakciójával 
és stabilitásával. 

Vitkóczi Éva

A szemléletváltás mára kézzelfogható. Az XF teljesen új, forradalmi formát mutat 
a kedvelt és klasszikussá vált jaguárságok megtartása mellett. A gyártó célja az új 
modellel, hogy a kockás svájcisapkás öregurak mellett a fiatalabb, dinamikusabb 
30-as korosztály is megtalálja a számára elég sportos és elegáns Jaguart. 



Regio Regia 60. oldal

A Hotel és a Lovaspark rejtelmei
Bátran állíthatom, hogyha valaki egy hétig 
ki sem dugja az orrát a Hétkútiból, akkor 
is pompásan fogja magát érezni! A szobák 
tágasak, tiszták, jól felszereltek (Tv, minibár, 
internet-kapcsolat, telefon, hidromasszázs zu-
hany, stb.), a személyzet udvarias, segítőkész.

A wellness részlegben jakuzzi és úszómeden-
ce, különféle vízzel dögönyöző attrakciók 
várják a regenerálódni szándékozókat. A 
fitness teremben kondigépek arzenálja, lehet 
masszíroztatni, van infra- és hagyományos 
szauna, aromakabin, kozmetika, fodrászat, 
gyermekpancsoló, egyszóval minden, amire 
szükség lehet.
Ha elegünk van a vízi élményekből, vár a 
lovarda: szakképzett oktatók vezetik be 
honfoglaló elődeink elkorcsosult leszár-
mazottait a lovaglás rejtelmeibe. Most már 
tudjuk, hogy a ló nemcsak egy kedves és 
hasznos állat, de vannak egyéb jellemzői 
is: ráz, töri az ember ülepét, iszonyú magas 
van az hátán, és hullámzik mint a Balaton. A 
miénk (Tequila névre hallgatott a tündérke) 

minden dicséretet megér-
demel: elviselte abszolút 
kezdő utasainak minden 
nyűgét-baját. Persze ez nem 
panasz akart lenni, ragyogó 
élményben volt részünk, el 
is határoztuk, hogy rendsze-
resen fogunk lovagolni!
Alaposan gondoskodtak 
arról is, hogy ízlelőbimbó-
ink is élményekkel térjenek 
haza! A svédasztalos, bősé-
ges reggeli mellett a teljes 
panzióhoz tartozik napi két 
további étkezés a Lovas Étteremben a’la Car-
te, azaz bármit fogyaszthatunk az étlapról! 
A klasszikus eledelek mellett tradicionális 
sváb különlegességek, és finom móri borok 
marasztalják a vendéget. Az étkezés közben 
rácsodálkozhatunk a Vértes panorámájára, 
vagy nézhetjük a hozzánk hasonlóan szeren-
csétlenkedő kezdő lovasok próbálkozásait a 
lovardában.
Mindezek mellett rendszeres szabadidős 
és kalandprogramokról is gondoskodnak a 
vendéglátók (sétakocsikázás, grill-party, pin-
celátogatás, karaoke, sárkányrepülő, quad- és  
dzsiptúra, íjászkodás, kemencés ételek készíté-
se, vadászat, horgászat, táncház, bálok, stb.).

Kilépve a Hotelből
Bár bőséges élményt jelentenek a hotel által 
kínált lehetőségek, mi - Kalandvágyó Kacsa 
Kázmér késői leszármazottai – azért a kül-
világban is körülnéztünk. Két alkalommal 
merészkedtünk hosszabb útra, egyszer a visz-
sza-, egyszer pedig az oda út okozott komoly 
nehézséget.

Első rövid turnénk a nevezetes Móri Bor-
múzeumba vezetett. Zsíros kenyér és sajttál 
dukált a kissé karcos, ám üde, és pompás ízű 
móri borokhoz. Szépen sorban, ahogy illik: a 
száraztól a félédes felé haladva kóstolgattuk 
a termetes fahordóban kialakított boxban a 

hegy levét. Észre sem vettük 
az idő és a borminták fogyá-
sát – nem csoda, ha meglehe-
tősen vidáman tértünk vissza 
a szállásunkra. Nehéz az út 
hazafelé – ahogy a sláger is 
mondja…
Második nekirugaszkodásra 
a szomszéd faluban, Csóka-
kőn lévő várat céloztuk meg, 
egy jókora sétával. A térkép 
szerint légvonalban hat kilo-
méter, és különben is látjuk a 
bástyákat az étterem ablaká-
ból – nincs az messze, pont jó 

lesz egy kis laza túrának!
Régi természetjáróként a hosszabb utat 
választottuk: Mórról a szőlők mentén fel a 
Vértes gerincére, ott pedig nyílegyenes az út 
a várig – gondoltuk így is csak maximum 12 
kilométer, mi az nekünk?
Ugye sejtik, mi történt? A tréfás kedvű Vér-
tes mindenfélével keresztbe igyekezett ne-
künk tenni: volt kérem szakadék, meredély, 
egymás után százhuszonhétszer! A jelölt 
turistaútvonalon haladva olykor Himalájába 
illő természeti akadályokba ütköztünk, és 
a tervezett három-négyórás útból majd egy 
egész nap lett! Csókakőn aztán megpihen-
tünk, majd segítségül hívtuk kollégánkat, aki 
kocsival fuvarozta vissza a megfáradt vándo-
rokat a Hétkútiba. Ekkora örömöt talán soha 
nem okozott a wellness részleg megannyi 
kényeztető szolgáltatása, mint ezúttal.
A rövid beszámoló végén mit is ajánlhatnék 
olvasóinknak? Feltétlenül látogassanak el 
Mórra és a Hétkúti Wellness Hotelbe, higy-
gyék el, nem fognak csalódni!

Veér-Cseh

Pompás hétvége a Hétkútiban
Mit lehet csinálni Móron majd egy hétig? – kérdezte hitetlenkedő ismerősünk, 
amikor elmeséltük, hogy néhány napot a Hétkúti Wellness Hotel vendégeként az 
Ezerjó városában töltünk. Ismertük Möllmannéék ajánlatát, a kedves kisváros 
lehetőségeit, nem aggódtunk hát, hogy mivel ütjük el az időt a márciusi ziman-
kóban.

Kincskereső



Áttörést jelentett a történésekben az a köz-
gyűlési határozat, hogy az önkormányzat 
adja el az épületegyüttest. A másik len-
dületet pedig az hozta, hogy a Készpénz 
Cégcsoport egyik lányvállalata négy évvel 
ezelőtt megvásárolta a leromlott állagú 
Árpád-fürdőt, és a Várkörútról hozzá 
kapcsolódó Árpád Szálló és Uszoda ingat-

lant. A vevő Förhécz Kft. vállalta, hogy az 
egykoron patinás fürdőt –  minden értéket 
megmentve – helyreállítja, ezzel is növelve 
a régióközpont turisztikai vonzerejét. A 
várkörúti oldalon a szálló és az uszodaépü-
let helyén 5000 m²-en pedig teremgarázsok, 
üzletek, 40-60 m²-es lakások és irodák ké-
szülnének. 

A beruházó társaság az elmúlt évek alatt a 
felújítási munkálatok előkészítéseképpen 
régészeti ásatásokat, falkutatást végezte-
tett a fürdő épületében, hogy a műemléki 
elvárásoknak minél inkább meg tudjanak 
felelni, s a legarchaikusabb állapotokat idé-
ző hangulatot tudják visszavarázsolni a 21. 
századi szolgáltatásokat nyújtó fürdőben. A 
középkori falmaradványt például egy üveg-
padlón keresztül láthatják majd a vendégek. 
A díszítések, díszburkolatok, stukkók, fara-
gott kőkádak, kabinsori faragások és egyéb 
értékek kb. 1600 m²-nyi helyreállításához 
300 millió forint vissza nem térítendő tá-

mogatást nyert a cégcsoport az Ön-
kormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium Műemlék Fürdők re-
konstrukciójára kiírt pályázatán. 

A március második felétől induló ki-
vitelezés teljes összege eléri a 2,3 mil-
liárd forintot. A felújítás első üteme 
(a Kossuth utcai fürdő oldal) már ez 
év végére elkészül, a Várkörút felőli 
második ütemet 2009-ben adják át. 

Székesfehérvár önkormányzata 
kiemelt figyelmet fordít a Belváros 
épületeinek felújítására. Folytatódik 
a Hiemer ház II-III. üteme és a Fő 
utca felújítása. A város teljes megúju-
lásánál irányadó az az integrált város-
fejlesztési stratégia, ami a Belváros 
értékeinek figyelembe vételével hosz-
szútávon határozza meg a terveket.

Göde Andrea

2,3 milliárdos beruházás Székesfehérváron

Végre megújul az Árpád-fürdő!
Végetér a hajdan patinás belvárosi fürdő hányatott sorsa. Viták, tulajdonosváltá-
sok, egyeztetések sokaságát majd egy méter magasságú irathalmaz őrzi. Nyolcéves 
huzavona után végre már a munkálatok megkezdését jelenthette be Förhécz Imre, 
a kivitelező cég tulajdonosa és Warvasovszky Tihamér polgármester. 

A díszítések, díszburkolatok, 
stukkók, faragott kőkádak, 
kabinsori faragások és egyéb 
értékek kb. 1600 m²-nyi 
helyreállításához 300 millió 
forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert a cégcsoport 
az Önkormányzati és Terület-
fejlesztési Minisztérium 
Műemlék Fürdők rekonstruk-
ciójára kiírt pályázatán.

Kincskereső



Az Agárdi Pálinkafőzde alapítói azzal a 
szándékkal láttak munkához 2002-ben, hogy 
az évszázados tradíciókra építő szakértelem, 
valamint a legkorszerűbb technológia ötvözé-
sével új korszakot nyissanak a magyar pálinka 
történelmében. Az agárdi létesítmény új színt 
hozott a hazai pálinkafőzdék világába: megje-
lent a piacon egy luxuskategória, amely cél-
zottan a legigényesebb vevőkörnek kínál saját 
főzésű pálinkát. 
Gyümölcspálinkáik minőségét számos hazai 
és nemzetközi díj tanúsítja.  Ugyanakkor el-
engedhetetlen a technológia és a magas szintű 
szakértelem, a nagy gondossággal kiválasztott 
alapanyagok. Az Agárdi esetében Vértes Tibor 
főzőmester személye, és a mögötte álló csapat 
kompromisszumot nem tűrő elhivatottsága a 
garancia a minőség megőrzésére. 
A jó pálinka lelke a kiváló alapanyagokban és a 
feldolgozási technológiában rejlik; Agárdi gyü-
mölcspálinka ezért kizárólag első osztályú, vá-
logatott, ép, érett gyümölcsből készülhet. Mivel 
a gyümölcs önmagában meghatározza a pálinka 

karakterét, Magyarországon elsőként beve-
zettük pálinkáink évjárati besorolását, jelezve 
ezzel, hogy a borokhoz hasonlóan a pálinkák is 
hordoznak évjárattól függő minőségi jegyeket. 
A pálinkák mellett 2004-ben újabb különle-

gességet mutattunk be: a Bencés likőr-
család tagjai, a könnyed, gyümölcsös 
Meggylikőr, valamint a kedvező élettani 
hatású Gyógynövény- és Keserűlikőr a 
Pannonhalmi Apátságban őrzött, év-
százados receptek alapján készülnek. 
2007 első félévében új, az eddigiektől 
valamelyest eltérő termékcsaládot mu-
tattunk be: a Trópusi sorozat tagjai, 
a banán, a gránátalma és a narancs 
párlatok frissességükkel és kihívóan 
gyümölcsös aromáikkal remélhetőleg 
sokaknak szereznek majd örömet. 
Az újdonságokra mindig fogékony 
Agárdi az ötéves évforduló alkalmából 
meglepetést tartogatott a hazai fo-
gyasztók számára, nevezetesen az 
Agárdi Aszútörköly Szivar Pálinkát. 
Nemcsak az alapítók tapasztalatai, de a fog-
yasztók visszajelzései és a nemzetközi trendek is 
igazolják, hogy a pálinkázás és a szivarozás kitű-
nően kiegészíti egymást. A nemes füst élvezetét 
azonban a testesebb, aromás, érlelt pálinkák 

szolgálják leginkább. Ezeket a szempontokat 
követve jutottunk el a legjobb megoldáshoz: 
szivarpálinkájukat a legbecsesebb alapanyagból, 
a kitűnő érlelési tulajdonságokkal bíró, egyedi 
aromákat magába záró aszútörkölyből készí-

tették el.
Sok munka áll még előt-
tünk, hiszen a pálinka 
megítélése és valódi 
értéke között óriási a 
különbség. A pálinka je-
lenlegi helyzetét nagyban 
befolyásolja a 90-es kom-
merszital-dömpingjének 
rosszízű emléke. Céljaink 
megvalósítását segíti a ta-
valy megnyílt Agárdi Lá-
togatócentrum, amelynek 

megépítésekor nem csak az Agárdi gyümölcspá-
linka, de a hazai gasztronómiai különlegességek 
híveire is gondoltak. Az ide látogatóra kemen-
cében sült szezonális finomságok és számos, a 
pálinka készítéséhez és a fogyasztás élvezetéhez 
kapcsolódó program is vár. A konyha remekeit is 

a tradíciók és a minőség határozza meg. 
Agárdon ezért mindig frissen készülnek 
a fogások, melyek a helyiek körében 
méltán népszerű helyi szakácsmester, 
Feind János tudományát dicsérik. 
A Látogatócentrum programjai el-
sősorban a pálinkakészítés tudomá-
nyának bemutatásához illeszkednek: 
a szakszerű idegenvezetéssel kísért 
üzemlátogatást pálinkaszemináriumok 
egészítik ki, melyek – természetesen a 

látogatók igényeihez mérten – a történeti átte-
kintéssel kezdve a profi kóstolókat képző „mini 
tréninggel” bezárólag vezetik be az érdeklődőt a 
pálinka világába. 

A pálinka új időszámítása
A pálinkakészítés mestersége sokat változott az idők folyamán. 

Napjainkban szinte a teljes termelési folyamatot számítógé-
pek irányítják. Mi az Agárdi Pálinkafőzdében azt ismertük 

fel, hogy a pálinkakészítés többet jelent ennél: olyan alkotó folyamat, 
melyben a tökéletességre törekvő teremtő ember szerepe a technológia 
fejlődésével sem csekélyebb, mint évszázadokkal ezelőtt. 

Az Agárdi manufaktúra mára a párlatok legmagasabb minőségi 
kategóriájú választékát kínálja. A magyar pálinka presztízsének meg-
óvása iránti elkötelezettségünket az üzem méretei is tükrözik: a kézzel 
palackozott és címkézett, korlátozott mennyiségben készülő Agárdi 
pálinkák nem okozhatnak csalódást a termelési mutatók kedvéért.



A rendezők célja, hogy felhívják a figyelmet a környezet-
tudatos nevelés fontosságára már egészen fiatal korban, 
illetve, hogy a gyerekekben és felnőttekben egyaránt 
tudatosítsák a környezetük iránti felelősségük fontos-
ságát.  

A Nyitott Kapuk rendezvénysorozat április elejétől má-
jus végéig tart. 
Állandó szlogenje: „Együtt értetek”. 

A program három részre tagolódik:
• A nyitórendezvény április 9-én és 10-én egy látványos 
és érdekes bemutató kiállítás a tatabányai Közművelődés 

Házában, amelyen egy stand, paraván mellett kaphatnak 
információt (reprezentációs anyagokat) és tájékoztatást 
az odalátogató óvodai, iskolai csoportok, tanárok, mun-
katársak és intézményvezetők, illetve minden érdeklő-
dő- az AVE Tatabánya ZRt. tevékenységéről.

• Május 19-étől 23-áig az érdeklődők még többet meg-
tudhatnak az AVE Tatabánya mindennapjairól, hiszen 
szó szerint is kinyitja kapuit Tatabánya óvodai, általános 
iskolai és középiskolai csoportjai előtt. A csoportláto-
gatások során bemutatják tevékenységeik főbb elemeit, 
a környezeti nevelés szempontjából fontos sajátossága-
ikat. 

Az elmúlt év hagyományaihoz hasonlóan, az idei 
évben is mintegy 1200 óvodás és iskolás korú gyer-
meket várnak a társaság központi telephelyére va-
lamint a hulladéklerakóra.

• A rendezvény harmadik mozzanata a május 30-
án 9.00-tól a Bányászati Múzeumban megtartandó 
játékos záróverseny, amelyen az egyes óvodák és 
iskolák képviselői – 4 fős csapatokban – mérhetik 
össze tudásukat egy akadályverseny során. Az 
összeállított kérdések helyes megválaszolásában 
segít a kiállításon és a telephelyeken begyűjtött 
és elsajátított információ. Így hát vélhetően azok 
teljesítenek majd a legjobban, akik részt vettek a 
programokon, s valóban sokat megtanulhattak a 
környezettudatos magatartásról.
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Nyitott Kapuk rendezvénysorozat 
Tatabányán

„Együtt értetek!”

Az AVE Tatabánya Zrt. immár 10. éve, az idén is megrendezi a Nyitott Kapuk elne-
vezésű gyermek rendezvénysorozatot Tatabányán. A rendezvénysorozatot Tatabánya 
Megyei Jogú Város Önkormányzata fogja össze. A programhoz számos közszolgál-
tató és civil szervezet is csatlakozott. 

Kincskereső
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2008. júniusában nyitja meg kapuit Veszprém és a régió leg-
nagyobb rendezvénycsarnoka. A programok már elérhetőek, és 
folyamatosan frissülnek a www.veszpremarena.hu oldalon.

Programajánló

A Liszt Ferenc Kórustársaság és a 
Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar közös koncertje

2008. július 18.

Ennio Morricone dallamai és a Nabucco részletei is felcsendülnek a 
kórus és a zenekar közös produkciójában, egy varázslatos hangulatú 
koncerten. 
A Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar az elmúlt évek alatt az ország 
egyik ismert és elismert, szakmailag is megbecsült zenekarává nőtte 
ki magát. Tagjai 10-30 éves fiatalok, akik elsősorban Veszprémben 
tanulnak, illetve dolgoznak. 1982-ben a zenekar vezetését Szuromi 
Miklós zenetanár vette át, és jelenleg is az ő szakmai irányításával 
működik.

A Ritmus Ünnepe – Best of Experidance: Esszencia
2008. július 18.

Az Experidance tánckara a legkeresettebb színpadi produkciók közé 
tartozik Magyarországon és külföldön egyaránt. A társulat öt egész 
estés show-ját 1000 teltházas előadáson 700 000 néző látta és ünne-
pelte. 

Zséda
2008. július 20.

A Veszprém Aréna megnyitójára egy varázslatos hangulatú, igazi 
nyári koncerttel készül, melyen legismertebb slágerei mellett elhang-
zanak majd legkedvesebb dalai is, sőt, ízelítőt ad a Zongorista és Én 
című jazz műsorából is. A koncerten 10 fős nagyzenekarral lép majd 
színpadra, mely az ország legkiválóbb zenészeiből áll.

Boney M – Rivers of Babylon 
2008. július 20. 

Világszerte ismert nagy slágerek, karibi zene és vokál, extravagáns 
külső – a legendás Boney M a Veszprém Aréna színpadán.

Magyar Cirkusz és Varieté gálaműsora
2008. augusztus 23. 

Ebben az évben 15. alkalommal indul országos és határon túli ven-
dégszereplésre a Magyar Cirkusz és Varieté Kht. gálaműsora.

Képben vagyunk! XXVI. Magyar Sajtófotó Kiállítás
2008. szeptember 1.–október 5. 

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége és a Magyar Fotóriporte-
rek Társasága közös tárlatán azok az események, arcok, hangulatok 
„köszönnek vissza”, amelyek a 2007-es esztendőt emlékezetessé tet-
ték. Olyanok, amelyek berögződtek az emlékezetünkbe, és amelyeket 
már másnap elfeledtünk. 

Megyei streetball bajnokság
2008. szeptember 6. 

Veszprémi Regionális Őszi Vásár
2008. október 10-12.

Fogathajtás a Veszprém Arénában - 
Magyar Szinkron Lovas Játékok

2008. november 29. - 30. 

Otthon Építőipari, Belsőépítészeti, 
Kertészeti Szakkiállítás és Vásár

2009. április

Programok a Veszprém Arénában

Kincskereső

www.veszpremarena.hu

http://www.veszpremarena.hu


Ahány nyelvet beszélsz, annyi ember 
vagy. A közmondás igazságát a nyitottá 
vált, soknyelvű Európában aligha kell 
magyarázni.
  
Velence lakossága folyamatosan gyara-
podik, az új velencei családok 
iskoláskorú gyerekeikkel együtt 
válnak a város polgáraivá, 
akinek korszerű, XXI. századi 
iskolára, oktatásra van szüksé-
gük. A jelenlegi iskolánk kor-
szerűtlen és leromlott állapotú, 
melynek működtetése gazda-
ságtalan. A jelenleg is magas 
szintű oktatás ellenére a körülmények 
miatt kevésbé vonzó a szülők és gyerme-
kek számára. 

Ezért döntött úgy a velencei képvi-
selőtestület, hogy a Zöldliget Általános 
Iskola Liget iskolarészét átépítteti, a 
kor követelményeinek megfelelő okta-
tási központot, kéttannyelvű iskolát hoz 
létre.
   
Iskolánk minden igényt kielégít majd. 
Azt akarjuk, hogy a gyerekek szeresse-
nek a velencei iskolába járni, és vonzó 
legyen a szülők számára is. Kevesebben 
vigyék el a más településeken működő 
hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumok-
ba gyereküket, mert saját lakóhelyükön, 
Velencén is magas szintű képzésben ré-
szesülhetnek a fiatalok. 
   

Hisszük, nincs olyan ember, aki ne sze-
retné, hogy gyermekei, unokái sikeresek 
legyenek életük során. Gyerekeinkkel 
egy nyelvet beszélünk, de azért szeret-
nénk iskolát építeni, hogy ne csak ezt az 
egy nyelven beszéljük. Ennek érdekében 

választottuk új iskolánk fő feladatának a 
nyelvtanítást, a két tanítási nyelvű okta-
tást.
   
A kéttannyelvű iskola egyenlő esélyt 
biztosít vidéken is, és az sem elhanya-
golható, hogy a szülőnek, aki minden 
lehetőséget meg akar adni gyerekének, 
nem kell különórákat fizetnie.

A beruházás eredménye:  gazdaságosan 
fenntartható és versenyképes  iskola.

Természetesen mindkét településrészen 
megmarad az alsó tagozatos iskolarész, 
annak érdekében, hogy a kicsiknek ne 
kelljen utazniuk iskolába menet.  Kor-
szerűbbé fog válni a zöld iskolarészünk 
a felújítás eredményeként. Több hely 
marad a tetőtérben a kiegészítő foglal-
kozásokra.

Mit jelent a két tannyelvű oktatás?

Tanulóink heti öt órában tanulják majd 
az angol nyelvet, emellett három tan-
tárgyat angol nyelven sajátíthatnak el, 
és már a legkisebbek is játékos formában 
ismerkednek az angol nyelvvel.
Az oktatás során a diákjaink más is-
kolába járó társaikat megelőzve már a 
hetedik osztály végén is tehetnek kö-
zépfokú nyelvvizsgát, így egy második 
idegen nyelv tanulását kezdhetik meg a 
középiskolában.

Mindehhez megfelelő feltételek kelle-

nek. Ennek érdekében nyújtotta be Ve-
lence Város Önkormányzata pályázatát a 
jövő iskolájának felépítéséhez szükséges 
állami támogatásra. 
Ma már nem elég megszerezni valami-
lyen végzettséget, a mind nagyobb kihí-
vások elengedhetetlenné teszik az egész 
életen át tartó tanulást. Ebben a folya-
matban a nyelvtudás nem cél, hanem 
olyan eszköze lesz diákjainknak, amit 
egész életükben használhatnak. 
   
Az iskola szellemiségének és az oktatás 
céljainak meghatározása a mi felada-
tunk. 
   
Ugye ön is szép jövőt szán gyermekének? 
Korszerű iskolában !

Oláhné Surányi Ágnes 
polgármester

Kéttannyelvű oktatás Velencén
Velence ismét nagy beruházásra készül – kéttannyelvű oktatást szeretnének meg-
valósítani a városban, amelyet iskolabővítéssel, pályázati forrásból terveznek meg-
valósítani. 

Ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. A közmondás igazságát a nyi-
tottá vált, soknyelvű Európában aligha kell magyarázni.

Kincskereső
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A rendezvénysorozaton dr. Esztó Péter, a 
Magyar PB Gázipari Egyesület Elnöke üd-
vözölte a megjelenteket, majd átadta a szót 
dr. Laczó Sándornak, a Magyar Gázipari 
Egyesülés elnőkének. Laczó úr köszöntő-
jében az új gáztörvényről beszélt, melyet 
várhatóan még májusban elfogad a parla-
ment. Az új törvény egy újabb deklarációja 
a piacnyitásnak.

Laczó úr rövid beszédében arra is kitért, 
hogy kevés intézkedés történik a földgáz 
megtakarítására vonatkozóan. Pocsékoljuk 
az energiát. Sokkal több lehetőséget kellene 
biztosítani a modernizálásra, a szigetelésre, 
az alternatív energiák bevezetésére. Ahhoz, 
hogy a nemzetgazdaság növekedjék, három 
területen kell előrelépni: megtakarítás, új 
források, alternatív lehetőségek – össze-
gezte mondanivalóját a hazai gázóriás első 
embere.

A szervező Dunagáz ZRt. részéről Gáspár 
Zsanett oktatási igazgató köszöntötte a kon-
ferencia résztvevőit, s röviden ismertette a 
legfontosabb tudnivalókat, praktikumokat.
A nap első előadója, dr. Kaufmanné Szirmai 
Katalin, a Magyar Kereskedelmi Engedélye-
zési Hivatal főigazgatója volt. Képet alkot-
hattunk a hatóság feladatairól, az új törvény 
bevezetéséből adódó problémákról a gázipar, 
a mérésügy, a műszaki biztonság és a piacfel-

ügyelet területén. A főigazgató asszony arról 
is beszélt, hogy az elvárásokhoz igazodva 
„Üzletre hangolva” rugalmasan, vállalkozó-
barát módon, de mégis reálisan, megkülön-
böztetések nélkül kívánnak együttműködni a 
vállalati és önkormányzati szereplőkkel. Az 
első blokkban szerepelt még Békés György, 
a Magyar Energetikai Hivatal főosztályve-
zetője, aki a hatósági árképzésről, annak 

szükségszerűségéről 
és kérdéseiről tartott 
szakmai áttekintést, 
majd dr. Káldi Zoltán 
a Magyar Bányászati és 
Földtani Intézet főosz-
tályvezetője beszélt a 
gáziparral kapcsolatos 
aktuális szabályozási 
tevékenységekről.

Rendkívül nagy figy-
elem kísérte a második 
blokkban dr. Vértes 
András, a Gazdaság 
Kutató Intézet elnöké-
nek előadását a 2008-
2009-es gazdasági ki-

látásokról. A színes, jól érthető áttekintésből 
jó és rossz híreket is megtudhattunk. Annak 
ellenére, hogy gazdasági szempontból az 
egész világ nagyon nehéz körülmények közé 
került, Magyarország – ha lassan is – de ki 
fog jönni a jelenlegi gödörből, javulás várha-
tó, bár csak nagyon lassan, az év közepétől 
– tudtuk meg a szakértőtől.
A délelőtti programot dr. Kovács Kornél 
egyetemi professzor, a Magyar Biogáz Egye-
sület elnöke rendkívül színes és 
érdekes, – a humort sem nélkü-
löző – előadása zárta, mely a 
biogáz és a gázipar kapcsolatát 
vázolta. Megérthettük a biogáz 
keletkezésének folyamatát, s a 
biogáz hasznosításában rejlő 
lehetőségeket. Sajnos azzal a 
ténnyel is szembesültünk, hogy 
biogáztermelés tekintetében az 
utolsók vagyunk az unióban, 

sőt még 2013 után is ez a trend várható. 
Délután további érdekes előadások követ-
keztek. 
Elsőként dr. Magyari Dániel, a 
RIKOPET Kft. ügyvezető igazgatója be-
szélt a hazai szénhidrogén-földgázkutatás 
eredményeiről. dr. Zsuga János, a Földgáz-
szállító ZRt. vezérigazgatója a Regionális 
együttműködés a gázellátásért címmel 
tartott előadást. Mindent megtudhattuk 
az új gázvezetékekről, az importfüggőség 
csökkentésének stratégiáiról. Debreceni Fe-
renctől, az MMBF Földgáztároló ZRt. vezér-
igazgatójától érdekes információkat kaptunk 
a stratégiai gáztárolás jelenlegi helyzetéről, a 
készletekről és a jövőbeli elképzelésekről.

Varga Pál, a Naplopó Kft. igazgatója a Meg-
újuló Energia Tagozat elnöke a napener-
gia-felhasználás és a gázipar kapcsolatáról 
beszélt. Arra mutatott rá, hogy mire célszerű 
használni a napenergiát, illetve melyek azok 
az esetek, ahol illúzió a nap energiájára szá-
mítani.

Dr. Szilágyi Zsombor, az EMFESZ Kft. 
kereskedelmi ügyvezető-helyettese a szabad 
gázpiacon várható problémákról már saját 
gyakorlati tapasztalataikról is számot adha-
tott, hiszen elsőként jelentek meg a piacon 
mint alternatív gázszolgáltatók, új megoldást 
kínálva a fogyasztóknak.

A nap záróakkordjaként Bali Gábor energe-
tikai szakértő tartott előadást az allokálás 
problémájáról a piacnyitás folyamatában. A 
lényegre jól rámutatott előadásának mottója: 
„Jósolni nagyon nehéz, különösen, ha a jövő-
ről van szó!”

A kiállítás és konferencia másnap folytató-
dott, ahol már szakmaspecifikus kérdéseikre 
kaphattak válaszokat a résztvevők.

Cseh Teréz

XVI. Dunagáz Szakmai Napok 
Konferencia és Kiállítás 2008
A dorogi Dunagáz Gázipari Oktatási és Minősítő ZRt. évről évre hagyományosan 
Dobogókőn szervezi meg a gázipar nívós összejövetelét. Az idén a Manréza Konferen-
cia Központ adott otthont az igazán nagy létszámú, 220 fős szakmai találkozónak. A 
színvonalas előadásokat nemcsak a neves előadók, a hasznos információk miatt volt 
érdemes végighallgatni, a szakmagyakorlók képzési pontokat – szám szerint 3-at – is 
kaphattak a részvételért.
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