Vállalatirányítási rendszer segíti a fejlődést
A tatabányai székhelyű Europlast Team Kft. nyílászárók és kiegészítőik
értékesítésével és beépítésével foglalkozik. Lakossági, intézményi és önkormányzati szférában is jelentős referenciákra tettek szert az elmúlt hat év alatt. Jelenleg
vállalatirányítási és e-kereskedelmi rendszer bevezetésén dolgoznak a partnerek
még gyorsabb és pontosabb kiszolgálása érdekében.
A vállalatirányítási és e-kereskedelmi rendszer bevezetése az Europlast Team Kft.nél európai uniós támogatással valósulhat
meg. A huszanhat millió forintos beruházás felét, mintegy tizenhárom millió
forintot a GOP-2009-2.2.3 számú nyertes
pályázatuknak köszönhetően az Európai
Unió finanszírozza. A fejlesztésről Erős
Árpádot, az Europlast Team Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
– Miért vált szükségessé a vállalatirányítási
rendszer bevezetése?
- Hat évvel ezelőtt Oroszlányon nyitottuk
meg első üzletünket, amelyet a tatabányai,
tatai boltok követtek. Két éve lehetőségünk
nyílt Tatabányán kialakítani egy központi,
raktárkapacitással ellátott telephelyet, majd
Móron és Székesfehérváron is megnyitottuk
nyílászáró üzleteinket. Az öt értékesítési
pont és a központi telephely és raktár közti kommunikáció így egyre nehézkesebbé
vált, amelyet a vállalatirányítási rendszer
segítségével szeretnénk könnyebbé, megbízhatóbbá és gyorsabbá tenni. A naprakész nyilvántartás és központi rendszer
használata azért is fontos, mert nem csak
műanyag, fa és fém speciális nyílászárókat, tetőtéri ablakokat és garázskapukat
értékesítünk, hanem mindezek kiegészítőit is: árnyékolástechnikai szerkezeteket,

beltéri és bejárati ajtókat, könyöklőket,
párkányokat. A beépítéssel járó bontási,
építési munkálatokat és a bontási törmelék
szakszerű elszállítását is vállaljuk. A lakóépületek, intézmények energetikai felújításában szerzett tapasztalatainkra támaszkodva
szolgáltatásainkat kiegészítettük napkollektoros fűtési és áramtermelő rendszerek
értékesítésével és beépítésével, így régi is
új ügyfeleinket egyre szélesedő szolgáltatási
palettával szolgáljuk ki. A vállalatirányítási
rendszer segítségével átláthatóan tudjuk
majd kezelni a megrendeléseket a vevőink
árajánlatkérésétől kezdve a beépítésen át
a garanciális javításokig. Cégünk környezettudatos és innovatív üzletpolitikájának
részeként a vállalatirányítási rendszerrel
együtt kialakítjuk az elektronikus kereskedelmi rendszerünket is, amelyet mind a
vásárlóink, mind a beszállítóink könnyen,
szinte papírfelhasználás nélkül használhatnak majd. A komplex rendszernek köszönhetően munkafolyamatainkat megfelelően
koordinálni tudjuk majd, tevékenységünket
pedig költséghatékonyabbá tesszük.
– Milyen vásárlói körnek jelent majd könynyebbséget az Europlast Team Kft. fejlesztése?
– A lakossági, egyéni vevőinknek mindenképpen, de az intézményi, önkormányzati
szektor felé is egyszerűbben és gyorsabban

tudunk majd teljesíteni. Az elmúlt években
sok társasház nyílászárócseréjét végeztük
el a panelprogram keretében, s közbeszerzési eljárásokon is nyertünk el megbízásokat – döntően óvoda-, iskolafelújításokat.
A vevők mellett azonban a beszállítóinkkal is pontosabban dolgozhatunk majd
együtt, akik hozzánk hasonlóan magyar
vállalkozások, s a tőlük vásárolt termékeket is Magyarországon gyártják. Mindemellett azonban az egyik legfontosabb,
hogy jó minőségű termékekkel dolgozhassunk. Ennek érdekében a cégünk által
forgalmazott nyílászárók ISO, ÉMI CE és
MABISZ minősítéssel rendelkeznek, s így
megfelelnek a hatályos építésügyi ren-deleteknek és a pályázati kiírásoknak.
– Mikor helyezik üzembe a vállalatirányításiés e-ker rendszert?
– Várhatóan a jövő év első negyedévében
már élesben használhatjuk, de addig még
körültekintő tervezésre, pontos kivitelezésre és mindenre kiterjedő tesztelésre
is szükség van, hogy a vállalatirányítási
rendszer elvárásainknak megfelelően működhessen. Hiszen a legfőbb cél a vásárlóink gyors, pontos és korrekt kiszolgálása,
amely csak egy gyors, pontos és korrekt
rendszerrel lehetséges.
Vitkóczi

Bemutatótermeink:
Tatabánya, Dózsa Gy. u. 56., Tel./Fax: 06-34/330-032
Tata, Május 1. út, (a volt Fáklya ABC mellett), Tel./Fax: 06-34/381-667
Oroszlány, Rákóczi F. út 112., Tel./Fax: 06-34/361-391
Mór, Deák Ferenc út 119., Tel./Fax: 06-22/786-337
Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 145., Tel./Fax: 06-22/321-090
www.europlastablak.hu

PÉNZÜGYEK – TANÁCSOK - MEGOLDÁSOK

Cikksorozatom második részeként egy időszerű témát fogok kifejteni:
a Cafeteria szinte minden munkavállalót érintő kérdéskörét.

Cafeteria egy teljesen
új nézőpontból
Mi a Cafeteria?

Cafeteria = választható elemekből összeállított juttatási csomag, melyet a
munkáltató ad a munkavállaló számára.
Nézzünk példát a megszokott Cafeteria-ra, a teljesség igénye nélkül:

Juttatás fajtája / Adóterhelés

Távolsági közlekedés – kötelező mérték feletti kiegészítés / adómentes
Internet támogatás / adómentes
Hidegétkezés támogatása / 95,5% adó
Kultúrautalvány / 95,5% adó
Csekély értékű ajándék / 95,5% adó
Helyi bérlet támogatása / 25% adó a bérlet értékéig
Meleg étkezés támogatása / 18.000 Ft/hó értékig 25% adó
Üdülési csekk / a minimálbér értékéig (73.500 Ft-ig) 25% adó évente
Önkéntes nyugdíjpénztár / a minimálbér feléig (36.750 Ft-ig) 25% adó havonta
Egészségpénztár / a minimálbér 30%-ig (22.050 Ft-ig) 25% adó havonta
Iskolakezdési támogatás / minimálbér 30%-áig (22.050 Ft-ig) 25% adó
évente

Mi a Cafeteria jelentősége a kulcsemberek motiválásakor?

A költséghatékonyság egyik legfontosabb eszköze a dolgozók hosszú távú
megtartása (kulcsember program) Kiválóan tudjuk motiválni kulcsembereinket, ha figyelembe vesszük motivációikat, mivel minden egyes dolgozónak
más a célja a béren kívüli juttatások terén, javaslom, hogy adjunk lehetőséget
nekik, hogy a rendelkezésre álló költségkeret terhére maguk válasszák ki a
nekik legmegfelelőbb juttatási formát! Cafeteria kialakításánál fontos a független szakember véleménye, mert a piacon lévő számos lehetőség közül segít
megtalálni a dolgozók számára a legmegfelelőbbet azzal, hogy felméri az
igényeket, a dolgozók rövid és hosszú távú céljait, és megfelelően informálja
mind a dolgozót, mind a munkavállalót a lehetőségekről.
Mennyi bérköltséget tud megtakarítani egy újfajta Cafeteria rendszerrel a
vállalkozása, és miért előnyösebb ez az Ön és a munkavállaló számára?
Beszéljenek a számok:
1. Példa a jelenleg megszokott Cafeteria-ra:
A vállalkozás az alábbi Cafeteria elemeket adja a dolgozója részére havonta:
– 16.000 Ft melegétkezési utalvány (+ 25% adó)
– 6.000 Ft üdülési csekk (+25% adó)

– 6.000 Ft egészségpénztári hozzájárulás (+25% adó)
– 12.000 Ft önkéntes nyugdíjpénztár (+25% adó)
A dolgozó így hozzájut nettó 40.000 Ft juttatáshoz, de a céges adóteher további 10.000 Ft/hó!
Összköltség 50.000 Ft/hó = +25% ADÓ !
2. Cafeteria egy új nézőpontból:
A cég az alábbi Cafeteria elemeket adja a dolgozója részére havonta:
– 16.000 Ft értékben bármely Cafeteria elem ( + 25% adó)
– 24.000 Ft költségelhető megtakarítás (+ 0% adó)
Dolgozó hozzájut nettó 40.000 Ft juttatáshoz
Céges adóteher további 4.000 Ft/hó
Összköltség 44.000 Ft/hó (50.000 Ft helyett)
PLUSZ befektetés: AZONNALI HOZAM: 25%, azaz 24.000 Ft Cafeteria
helyett 30.000 Ft költségelhető megtakarítás = 46.000.- nettó.
Összegzésképp:
– Azonos céges összköltség szint esetén magasabb nettó jövedelem a dolgozó
részére VAGY alacsonyabb céges összköltség szint esetén ugyanakkora nettó
jövedelem a dolgozó részére = JELENTŐS ADÓ- ÉS KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS!
Évi 400.000 Ft megtakarítással (HAVI 33.000,- Ft-ból)
10 év alatt 8.500.000,- HAVI 142.000,- Ft a felhalmozás
15 év alatt 24.500.000,- HAVI 408.000,- Ft a felhalmozás
20 év alatt 64.000.000,- HAVI 1.066.000,- Ft a felhalmozás
Figyelembe véve azt, hogy egyes gazdasági elemzők szerint az állami nyugdíj
összege várhatóan maximum havi 30.000 - 70.000 Ft között lesz, érdemes
már most elkezdenünk gondoskodni magunkról. Erre is kiváló lehetőség az
általam javasolt Cafeteria egy új nézőpontból.
Amit most átadtam Önnek, egy példája az általam javasolt költséghatékony
javaslatoknak. Felmérve és figyelembe véve az Ön igényeit, további tájékoztatást egy informális találkozó keretén belül adok. Bővebb információkért és
időpont-egyeztetésért kérem, forduljon hozzám bizalommal:
Üdvözlettel és Tisztelettel:

Kovács Károly

General Sales Force Manager

ELÉRHETŐSÉGEIM: Telefon: 06-30-7373-961 * Email: kovacs.karoly@vipbroker.biz

Ajánló

E havi interjúinkból ajánljuk:

Regio Regia

A Közép-dunántúli Régió üzleti magazinja
X. évfolyam 8-9. szám
2010. augusztus-szeptember
http://magazin.regioregia.hu

Bányásznap Dorogon – 7. oldal
A 60. Bányásznapot ünnepeltük ebben az évben. Minden
bányásznap nagy ünnep, de a hatvanadik egy soha vissza
nem térő történelmi pillanat. Hosszú évek hagyományainak megfelelően beruházásainkat úgy időzítjük, hogy az
ünnepélyes átadások egy része éppen erre az időszakra
essen. Ez az idén is így történt - vezette fel gondolatait dr.
Tittmann János lapunknak adott ünnepi összefoglalójában.

Kiadja:
KEM-Bridge Net
2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.
info@regioregia.hu
Telefon/Fax: 34/310-971
Felelős kiadó: Cseh Teréz ügyvezető

Címlapon
Ahány településtípus, annyiféle probléma – 19. oldal
Amint beszámoltunk róla, a régi testület megbízásának
lejártával új elnöksége van a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácsnak. Az elnöki pozíciót Dr. Cser-Palkovics András, székesfehérvári országgyűlés képviselő
(időközben megválasztott polgármester) töltheti be a
következő időszakban.

Marketing: Vitkóczi Éva kiadóvezető
Főszerkesztő: Veér Károly
Munkatársak:
B. Csejtei Anikó, Cseh Teréz, Cserteg István,
dr. Horváth Géza, Göde Andrea, Mórocz Károly,
M. Tóth Sándor, Süle Károly, Vitkóczi Éva
Fotó:
Hagymássy Bence, Hantos Péter, Kiss T. József,
Raáb Zoltán, Regio Regia archív

Aki tudja, hogy kell a csúcson abbahagyni – 21. oldal
Augusztus végén, tizennyolc év után dr. Kandikó József,
a tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának
rektora átadta a stafétabotot, mondhatni tudatosan megvált az első számú vezetői pozíció örömeitől és gondjaitól.
Minden más viszont maradt: továbbra is tanít, változatlan
lendülettel - a MÜTF „utazó nagyköveteként” - tervezi és
építi a főiskola jövőjét.

Címlapfotó:
Kálóczi Beáta
Tördelőszerkesztő: Veér Zoltán
Szerkesztőségi asszisztens:
Anga Attiláné, Anga Sándorné

Az Ezeregyéjszaka esztergomi meséi – 23. oldal

Nyomda:
Veszprémi Nyomda Zrt.
8200 Veszprém, Őrház u. 38.
A lapban megjelent hirdetések és PR-cikkek
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Mesébe illő történet az övé, de micsoda mese ez! Mintha az
ezeregy éjszaka esztergomi fejezeteibe csöppentem volna.
Egyre nagyobb ámulattal hallgattam dr. Horváth István, az
esztergomi Balassa Bálint Múzeum igazgatójának már-már
hihetetlennek tűnő élettörténetét, melyet át meg átszőnek a
szinte csodaszámba menő régészeti feltárások.

HU-ISSN: 1785-7074
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Ajánló

Vörös iszap
Magyarország, XXI. század. Széttört gátak, széttört házak, széttört életek. Mindent elborító, bűzös massza, mindent elborító
kilátástalanság Kolontáron és Devecserben.
Meghalt a Marcal, meghaltak a termőföldek, meghaltak az álmok,
és meghalt kilenc ártatlan ember. Egy kicsit mi is belehaltunk a
vörös iszap támadásába. Hiszen velünk is bármikor előfordulhat

hasonló eset! Elég véletlenül az Ajka-Devecser közti mellékúton
autózni (mi gyakran tesszük), amikor átszakad a gát…
Mérgező ipari hulladék, mérgező, pökhendi nyilatkozatok a
timföldgyár vezetőitől. Mérgező közállapotok a vállalkozói
szférában. Persze mire is számítottunk a rablóprivatizáció során
fillérekért gyárakat, üzemeket, majd segítségükkel milliárdokat
szerzett szerencselovagoktól?
Ők somolyognak ránk a kereskedelmi tévékből, a bulvárlapok
címoldaláról. Hol az Operabálban, vagy kedvenc jachtjukon, hol
bilinccsel a kezükön, a börtön kapujában. Azt hiszem, az utóbbit
valahogy jobban értékeljük.
Rend, felelősség, becsület, tisztesség – könyörgöm, adjuk már
vissza ezeknek a szép szavaknak az értelmét, töltsük föl őket újra
valódi jelentésükkel, tartalmukkal!
És akkor talán eljön a XXI. század Magyarországra is. Nagyon
várjuk.
Veér Károly
főszerkesztő
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5. oldal

Kistérségi Tájoló

A hagyományos népünnepély igazi közösségi értékek köré szerveződött Dorogon

A bányásznapot méltón ünnepelték
A 60. Bányásznapot ünnepeltük ebben az évben. Minden bányásznap nagy ün“
nep, de a hatvanadik egy soha vissza nem térő történelmi pillanat. Hosszú évek
hagyományainak megfelelően beruházásainkat úgy időzítjük, hogy az ünnepélyes
átadások egy része éppen erre az időszakra essen. Ez az idén is így történt.” – vezette fel gondolatait dr. Tittmann János, Dorog város polgármestere lapunknak
adott ünnepi összefoglalójában.
– Egész városfejlesztési politikánk alapja két
értékrendi pillérre támaszkodik. Ezek egyike
az úgynevezett örökségvezérelt településfejlesztés, a másik pedig a fenntartható fejlődés.
Ezek nem új keletű értékrendi elemek. 1996ban fogalmaztuk meg először, hogy „jövőnket
építjük, de a múltunkat nem felejtjük”. Ez a
gondolat akkor is egy bányásznapi előkészülethez, egészen konkrétan a kálváriánk felújításához kapcsolódott. Nem kis vitát váltott
ki az előterjesztés azon mondata, hogy „nem
európai város, amelynek a kálváriája romokban hever és gazos.” Az élet azonban megcáfolt
minden vitát, korábban sohasem látott lakossági összefogással sikerült felújítanunk kálváriánkat. A fenntartható fejlődés szolgálatára
vonatkozó célkitűzéseinket pedig 1999-ben
fogalmaztuk meg, amikor a képviselő-testület
elfogadta az Agenda 21 – Dorog programot,
amely a fenntartható fejlődés alapértékeihez
igazodó önkormányzati programot határozott
meg számunkra. Ez az intézményfejlesztés racionalizálásának, a környezetterhelések csökkentésének, a környezetvédelmi szempontok
érvényesítésének önkormányzati politikáját
jelentette.
6. oldal

– Az idén, a 60. Bányásznapon, különösen
szimbolikus értékű intézményátadásra került
sor. A lakosság birtokba vehette az Intézmények Házát. Ez az épület önmagában véve is
kuriózum, történelmi sűrítmény. Ez volt az
egykori Bányaközpont, előttünk áll tehát maga
a múlt, s így érthető, hogy sok doroginak még
ma is erős kötődése van ehhez az épülethez.
Csak remélni tudom, hogy azok az emberek,

akik egykoron ezt az épületet létrehozták, ha
most rátekintenek, úgy látják, hogy jól sáfárkodtunk az elődeinktől kapott értékekkel. Ez
az épület építészeti értéket őriz, de emellett a
mai kor kihívásainak is meg tud felelni, hiszen
a fő célkitűzésünk az volt, hogy a dorogiak a
jövőben egy helyen, egyetlen épületen belül
intézhessék el ügyeiket. Ide került a városháza
ügyfélfogadása, az okmányiroda, a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat, a gyámügyi
hivatal és az ÁNTSZ is, vele szemben pedig
a földhivatal található. Ez tehát egy komoly
igazgatásszervezési előrelépés, melynek eredményeként nem csupán az egyablakos ügyintézést sikerült megvalósítanunk, hanem az
„egy házas” hivatalt is. Ráadásul ennek az új
intézmények az átadásával megoldódtak végre

Dorog Város Díszpolgára: Kroszner László
Kroszner László 1918. június 25-én született Nagybátonyban. Bányász
család gyermeke, aki 1932-től 1948-ig dolgozott a szénbányászatban.
1972-ben Dorogra helyezték, amikor is a Dorogi Szénbányák Vállalat
vezérigazgatójának nevezték ki, mely funkciót tíz éven keresztül, 1982ig betöltötte.
Tevékenységéhez és nevéhez fűződik a Lencsehegy I. bányaüzem nyitása és a Lencsehegy II. bányaüzem építésének elfogadtatása. Irányításával kezdődött el Dorogon a régi kolónia szanálása, és a bányász lakásépítési akció keretében
lakónegyedek épültek nem csak Dorog, hanem Esztergom városában is.
Jelentős mértékben támogatta a kulturális tevékenységet, hasonló mértékben és elvárással kísérte figyelemmel a dorogi sport alakulását. Kiemelten szerepelt tevékenységei között a jóléti
szociális intézkedések sora is. Munkássága, életútja elismeréseként részesült a „Dorog Város
Díszpolgára Cím” kitüntetésben.

Kistérségi Tájoló
a parkolási problémák is, melyek sok bosszúságot okoztak korábban kisvárosunk lakóinak.
– Ez az épület tehát szól a múltról, szólni tud a
máról, és meggyőződésem, hogy szólni képes a
jövőről is, hiszen hitünk szerint az ilyen és ehhez hasonló beruházásokkal követjük elődeink
útját, s mi is megpróbálunk értéket hagyni az
utánunk jövők számára.
– A fenntartható fejlődés jegyében zajlott a
bányásznap kiemelkedő eseménye, az úgynevezett befektetői konferencia is. A tudatos
gazdaságfejlesztés irányába mozdultunk el,
amikor egykoron megfogalmaztuk, hogy a
Dorogi Ipari Parkban a környezetvédelmi ipar
idetelepítését célozzuk meg. Ez a konferencia
éppen ennek lehetőségeit vizsgálta, az előadók
és a meghívottak azzal a céllal találkoztak,
hogy megvizsgálják a város és a lehetséges
befektetők milyen együttműködése szükséges
ahhoz, hogy ez a terv valóra is válhasson.
– Igazi sporttörténeti eseményre is sor került
a bányásznapi ünnepségsorozat keretében, melyen a magyar labdarúgás legreprezentatívabb
szereplői is megjelentek. Ennek az eseménynek
nagyon szép története van. Buzánszky Jenő, a
magyar labdarúgás büszkesége, Dorog díszpolgára az idén ünnepelte 85. születésnapját.
Ez alkalomból a németországi testvérvárosunkban működő Fritz Walter Alapítvány
Buzánszky Jenőnek születésnapi ajándékként
felajánlotta egy műfüves futballpálya megépítését Magyarországon. Buzánszky Jenő nagy
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dolgot tett. Egyrészt Dorogot jelölte meg helyszínként, másrészt kifejezte
azt a kívánságát, hogy a tervezettnél nagyobb pályát szeretne. Ez természetesen már meghaladta az alapítvány elgondolásait, ezért a történetbe
belépett Dorog városa is, s így 50–50%-os finanszírozással a nemzetközi
szabványnak megfelelő műfüves pálya épülhetett.
– Ez a beruházás új közoktatási rendszerünknek is fontos elemét képezi.
Az új szervezetfelépítési, módszertani és pedagógiai program minden
egyes közoktatási intézményünket érinti. Az új szervezet magába foglalja
az óvodát, az általános iskolát, s a tervek szerint majd a gimnáziumot, a
zeneiskolát és a pedagógiai szakszolgálatot is. Az irányváltást működési
és módszertani szempontból a kompetencia alapú oktatás jelenti, a pedagógiai program vonatkozásában pedig a két tannyelvű oktatást. Ez azt
takarja, hogy bizonyos tárgyakat angolul tanulnak majd a gyerekek, és
már elsőtől kezdve bevezetésre kerül a közoktatási sport. Ez egy új rendszer, melynek keretében az edzés és a testnevelési óra egymásra csúszik.
Éppen ezért ennek a rendszernek közvetlen kapcsolatban kell állnia a
versenysporttal. Dorogon ez négy sportágat jelent: a labdarúgást, a kézilabdát, a birkózást és az úszást. Egyesületi és nemzeti szövetségi szintig
terjedő együttműködési megállapodást, programalkotást kell tartalmaznia ennek a rendszernek. Ehhez járul hozzá ez az új műfüves pálya is.
– Az átadó ünnepségre partnervárosunk, Wendlingen am Neckar több
tucat futball-labdát is hozott ajándékba, mi pedig az ünnepség keretében
köszöntük meg nekik, hogy a Szent Borbála Szakkórházunk részére annak megnyitásától kezdve nagyon nagy értékű, sok millió forintban kifejezhető kórházi felszerelést adományoztak nekünk. Ismét együtt örülhettünk tehát az új műfüves pálya átadóünnepségén, és német barátainkkal,

támogatóinkkal együtt lepleztük le a pálya nagy bejárati tábláját, melyen
az áll: Buzánszky Jenő Stadion. Azt gondolom, a stadionba belépő ifjú
labdarúgóknak, az edzésre menő utánpótlásnak, vagy az éppen mérkőzésre készülő csapatoknak Buzánszky Jenő sportéletútja követhető példa
lesz, reményeim szerint sportolóinknak sokat jelent majd, hogy a jövőben
a nemzeti sport egyik halhatatlan alakjáról, Buzánszky Jenőről elnevezett
stadionban rúghatják a labdát.
– A 60. Bányásznap tiszteletére egy emlékkutat is átadtunk, melynek
alkotója Stremeny Géza szobrászművész, ő nyerte meg a város által kiírt
pályázatot. Egy olyan köztéri műalkotást szerettünk volna, amely a 60.
Bányásznap tiszteletére születik meg, de tükrözi valahogyan a város,
a település egész történetét is. Stremeny Géza más dorogi alkotókhoz
hasonlóan egészen a kezdetekig visszament. Alkotásán őshüllők megmeszesedett lenyomatai láthatók. Harangi Jenő 1935-ben készült freskóin – melyet a művelődési ház falára rajzolt – hasonló ábrázolásokat
láthatunk. Ezek az őshüllők a szén alapú szerves élet evolúciójának egyik
stációját jelképezik. Érdekesek tehát ezek a művészi asszociációk, egybeesések, s tulajdonképpen, ha meggondoljuk, mindez harmóniában áll a
dorogi lelkiséggel, melynek igazán kifejező mottója: „A jövőnket építjük,
de a múltunkat nem feledjük”. Én azt remélem, hogy ha valaki erre az új
műalkotásra tekint, akkor mindez emlékeztetni fogja őt arra, hogy milyen
értékek alapján változik, gyarapszik, épül-szépül városunk.
Cseh Teréz
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Bánhidi József
Annavölgy

Pallagi Tibor
Bajna

Bérces József
Csolnok

– Az elmúlt négy esztendőben jelentős változások történtek a falu életében – mondja
bevezetőül Bánhidi József polgármester,
majd hozzáteszi – amely intézményeink
szervezeti átalakítását is jelenti. Létrejött a
Csolnok és Környéke Közoktatási Társulás,
annak jelenleg öt település a tagja. Jókor
hoztuk a döntést, az idő bennünket igazolt. A
gyerekek továbbra is helyben tanulnak, ám a
társulás által többletbevételhez jutottunk, és
a pályázati feltételek is kedvezőbbek. Ugyanez mondható el a gondozási központra, amely
szintén társulásban működik. Doroggal
közösen 14 tagtelepülése van, nálunk kirendeltségként működik. Az idősek klubjának
huszonegy tagja van, tizenöt lakosnak pedig
kihordjuk az ebédet.
– Változás történt az óvodában is, tudniillik integrált óvodai-bölcsődei csoportot
indítottunk. A kiscsoportban öt bölcsődés
korú apróság is helyet kapott. Második éve
kör-jegyzőség van Annavölgyön. Csolnok és

– Megfeszített munkával teli négy esztendő,
a lehetőségek maximális kihasználása áll a
hátunk mögött – mondja értékelőjében Pallagi Tibor polgármester. A végén azonban
a látvány kárpótolja a lakosságot. Persze, a

A község polgármestere húsz év után úgy
döntött, nem indul az önkormányzati választáson. Döntését hosszas mérlegelés előzte
meg. Az érvek és ellenérvek felsorolása után
végül is a visszavonulást választotta, hiszen
már csak egy-két hónapja van a nyugdíjig.
Néhány közösségi funkciót megtart (a Leader-csoport elnöke, dolgozik az oktatási társulásban, és alapítványi tevékenységet végez a
továbbiakban is), ám életét ezután inkább a
család és a szabadidős tevékenységek (tenisz,
túrázás, kerékpározás) fogják kitölteni.
Bérces József úgy érzi, hogy egy jól működő
rendszert hagy utódjára. A falu működtetése
magas szintű, igaz ez a hivatalra, az intézményekre és a külső feltételekre egyaránt,
és pénzt is hagy a folytatáshoz, amely alapot
képez az átmenethez.
Legnagyobb eredményének azt tartja, hogy
húszévi polgármesterkedés ellenére is megmaradt jó kapcsolata az emberekkel, pedig
az egyes döntések olykor egyéneket és közösségeket is érzékenyen érintettek. Az itt élők
– önkormányzati dolgozók, civil szervezetek
és a falusiak – elfogadták gondolatait, megértették a döntések okait.

Annavölgy együttműködése példamutató e
tekintetben is.
– Térjünk át fejlesztéseinkre. A múlt ciklus
első három évében három utcát aszfaltoztunk.
Iskolánk vadonatúj sátortetőt kapott, az óvoda úgyszintén. Előbbi kilenc-, utóbbi ötmillió
forintba került. Legnagyobb beruházásunk a
kultúrotthonban történt. Teljes hőszigetelés,
nyílászárócsere, és megújult az elektromos
vezetékek rendszere is. Huszonegy milliót
költöttünk ezekre a célokra. Terveink között szerepel az intézmény vizesblokkjánk a
falújítása, no meg a belső berendezés cseréje.
Településünk az elmúlt hónapokban egy gyönyörű új játszótérrel is gazdagodott.
– Ha már a jövőben gondolkodunk: szeretnénk modernizálni sportlétesítményünket,
annak torna- és kondicionálótermét, valamint az öltözőket. Lényeges még útjaink
portalanítása. Régi vágyunk, hogy áttérjünk
korszerűbb energiafogyasztásra. Ezért határoztuk el, hogy bevezetjük a pelletfűtést, ami
jelentős pénzmegtakarítást jelenthet közintézményeinkben. Reméljük, kedvező döntés
születik ezen a téren, és legközelebb már erről
is beszámolhatunk.

rengeteg háttérmunka, ami nem látványos,
szintén benne van az eredményben.
– Ma már büszkén mutatjuk a látogatóknak
a pályázati pénzből megcsinosodott faluközpontot, az új parkolókat, a községházát, a
két esztendeje felújított kultúrházat, amely
már közösségi házként működik. A plébánia
környékének rendezése is sikeres pályázat
útján valósulhatott meg. Említést érdemel a
parkosítás, füvesítés, egyebek mellett az orvosi rendelő előtt.
– Az idei esztendő kiemelt feladataként
szerepelt az általános iskola bővítése, teljes
felújítása uniós forrásból, amely régi vágyunk
volt. Most végre elkészült, birtokba vehették a
pedagógusok és a gyerekek. Az oktatásra egyébként is nagy hangsúlyt fektetünk, működik
nálunk érettségire felkészítő tagozat, és a
terveinkben szerepel tehetséggondozó központ kialakítása.
– Képviselő-testületünk a választást követően
kilenc helyett hat fővel működik. A munka
töretlen lesz a karcsúsítás ellenére; bíznak
bennem és önmagukban. A siker kulcsa az
is, hogy bőven kapunk háttérinformációt, jól
előkészített döntéseket hozhatunk.
– Az idén aláírtuk a szerződést a Gerecsehő
Térségi Fűtőmű Kft. megalapításáról, ez természetesen nagy kihívás, a pelletáló üzemben
az energiatakarékos fűtőanyaggal viszont
több környékbeli települést elláthat, továbbá
munkahelyeket teremtünk helyi és kistérségi szinten. Ez már a jövő feladata. No meg
az orvosi rendelő felújítása, a gyógyszertár
helyzetének rendezése, a temető belső útjának rendbe tétele, portalanítása is szerepel
listánkon.
– Tennivaló tehát bőven van számunkra, s
tudjuk, számíthatunk a falubeliek támogatására. Ugyanakkor kitűzött céljainkat úgy kell
elérni, a fejlesztéseket végrehajtani, hogy ne
szenvedjen csorbát mindennapi működésünk,
közintézményeink zavartalan fenntartása.

A legnagyobb nehézséget a 94-95-ös gázprogram okozta, amikor a kivitelezés inkorrekt
emberek kezébe került. Nehezen kezelte a
helyzetet, egy évet csúszott is az átadás, végül
változtak az irányító emberek, így ma már a
falu legnagyobb eredményeként emlékezhetnek a gáz bevezetésére.
Bérces József tősgyökeres csolnoki, itt él leánya is a két kis unokával, és fia is itt rakott
fészket. Ő is marad – hova is mehetne -, és a
falu lakói továbbra is nyugodtan fordulhatnak
hozzá ügyes-bajos dolgaikkal – lehetősége
szerint ezután is mindent megtesz az emberek
érdekében.
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Steiner Tamás
Dág

Muszela Imre
Epöl

Gaál Lajos
Kesztölc

– Az elmúlt négy évben, úgy hiszem, településünk folyamatosan fejlődött, amelynek
részeként útjainkat, járdáinkat és az intézményeinket is részben felújítottuk. Az iskola
tetőszerkezetét és nyílásszáróinak egy részét
kicseréltük, majd idén az utak mellett a csapadékvíz-elvezető rendszer is sorra került.
Pályázaton nyertünk támogatást az orvosi
rendelő modernizálására, amelyet a jövő évben valósítunk meg. Külsőleg megújítottuk a
sportházat, amelynek belső munkálatai még

– Visszatekintve az elmúlt önkormányzati
ciklusra, annak első két éve az előkészületekkel merült ki – kezdte értékelését Muszela Imre polgármester. – Vártuk ugyanis
a lehetőségét a pályázatoknak. A regionális
operatív programok 2008-tól „nyíltak ki”, és
kezdődhetett a munka. Járdaépítés a Petőfi
Sándor téren, a Dózsa György úton, az Arany
János utcában. Egyben megoldódott a porták
vízelvezetése is. Az ötmilliós beruházás 2009ben befejeződött.
– Közös óhajunk vált valóra az orvosi rendelő felépítésével. A régi intézmény egy
parasztházban székelt, csupán kegyelemből
nem vették vissza a működési engedélyt. Az
új épület csaknem 24 millióba került, száz
négyzetméter alapterületű, a kiszolgáló létesítményekkel. Augusztus 21-én adtuk át az új
épületet, és 23-ától végre méltó környezetben
kezdődhetett meg a rendelés. Egyben a védőnői tanácsadás, valamint a gyermekorvosi
rendelés is megoldódott községünkben.
– Ne feledkezzünk meg az új játszóterünkről
sem, azt is az idén adtuk át a gyerekek legnagyobb örömére. E dátum az összetartozás

– Nagyon jó,
kritikus
és
vitára
kész
testülettel
dolgozhattam
együtt az elmúlt ciklus
során,
sok
eredményt
értünk el, és
én is sokat
tanultam
a
polgár mesterségről. Ötvenhárom millió forint támogatást nyertünk az egészségház projektünkre
a TIOP keretében, így megszüntethetjük a
szabálytalan közös várót, s modern, akadálymentesített egészségügyi központ épülhet új
parkolóhelyekkel. Az 1932-ben épült művelődési házunk beázik, felújítása elkerülhetetlen.
Az IKSZ tér pályázati keretéből a második
fordulóban ötvennégy millió forint támogatást nyertünk. Ezek közbeszerzési eljárásának
lefolytatása már az új testület feladata, mint
ahogy az iskola és óvoda felújításra beadandó
pályázatok, s az intézményeink energetikai
felújításának megvalósítása is. A rendelők,
illetve új játszótér a Szent Kelemen téren kap
majd helyet, amely a régi búcsútér volt. A tér
arculatának kialakítására pályázatot hirdettünk a Corvinus Egyetem tájépítő tanszékének hallgatói kö-zött, így műhelymunkaként,
csekély ösztöndíjért cserébe igazán friss, fiatalos és komplett terveket kaptunk.

nem fejeződtek be. A felújításra váró intézményeink sorában a következő a községháza
épülete lesz, amelyre beadott pályázatunk elbírálás alatt van. A következő évek fejlesztési
iránya sem tér el az eddigiektől – az óvoda
és az iskola felújítását folytatnunk kell, s az
idősek klubja épületét szintén korszerűsíteni
kívánjuk. E célok mellett parkosítást és játszótér építését is tervezzük, s a dági lakosok
szükségesnek tartják még zárt buszvárók
kialakítását.
– Dág fejlődését elősegíthetik még a civil
szervezetek. Kezdeményezésük eredménye
az idén felavatott Trianon Emlékmű is, amely
sokat jelent a dágiaknak. Összefogással, közös célok kitűzésével pezsgő közösségi élet
alakulhat ki a faluban, amely a hivatal támogatásával számos eredményt hozhat. Dág így
válhat valóban élő településsé.
– A falu pénzügyi helyzete stabil, sőt jobban
állunk, mint négy évvel ezelőtt. Hitelünk
nincs, némi megtakarítással is rendelkezünk. A következő négy év feladata, hogy
a kiegyensúlyozott gazdálkodás megőrzése
mellett, lépésről lépésre tovább fejlődhessen
a település.
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napja. Jelen esetben nem csupán a magyarság, hanem a korosztályok közötti összetartást is jelképezte. A nemzetiszín szalagot
két óvodás fogta, és egy iskolás vágta át… A
gyerekparadicsom azóta telt házzal működik,
a környékbeli községekből is ide hozzák az
apróságokat.
– A ciklus végéhez érve elmondhatom: működési hitelünk nincs, ám a szennyvízberuházás
hitelét még törlesztjük. Gazdasági helyzetünk
stabil, közműhálózatunk teljes. Amire az új
önkormányzatnak oda kell figyelnie: az utak
állapotának javítása. Erre kell valami jó kis
pályázatot megnyerni.
– Jómagam átadom a stafétabotot. 65 éves
vagyok, mögöttem áll 49 év munkaviszony, 17
esztendő a polgármesteri székben. Utódaimnak üzenem a hármas jelszót: hideg fej, forró
szív és tiszta kéz. A pénzügyi lehetőségeket
ama bizonyos takaróhoz igazítsák – és az ne
keresztben legyen…

– A következő négy év elsődleges feladata
egy egységes felszíni vízelvezetési rendszer
kidolgozása, hiszen Kesztölc utcái alatt pincerendszer húzódik, amely az esőzések miatt
több helyen beomlott, veszélyessé vált. Az önkéntes tűzoltóink az egész térségben pótolhatatlan munkát végeztek az áradások idején, és
végeznek ma is. Ezzel párhuzamosan az utak,
járdák felújítására is gondot kell fordítanunk.
– Szeretnénk nagyobb hangsúlyt fordítani a
falusi turizmus fellendítésére, vállalkozások
idecsábítására. Ennek érdekében a Pilisi Parkerdővel közösen erdei tornapálya építését
tervezzük. A folyamatban lévő, több milliárdos logisztikai beruházásnak köszönhetően
új munkalehetőség is adódik majd a helyieknek – a fejlesztéshez már elkészítettük a falu
digitális rendezési tervét. Az új munkahelyek
talán tovább javítják a közösség hangulatát,
amelyhez elengedhetetlen hozzávaló a szép,
rendezett falu. A hivatal évente utcánként –
igény szerint – húsz fát ültet ennek érdekében,
amely a lakosság gondozásának köszönhetően valóban hangulatossá teszi Kesztölcöt.

Szemben, középen Gáspár Józsefné

TÁMOP képzési program a Dunagáznál

Tanulni! Tanulni! Tanulni!

Hányszor hallottuk ezt a felszólítást gyerekkorunkban! S lám, az idő visszaigazolja,
tanulni mindig érdemes! Most még a gázipar oktatásszervezői is ezt teszik! A dorogi
Dunagáznál ugyanis – egy TÁMOP képzéssel kombinált munkahelymegőrző támogatásnak köszönhetően – a munkaidő egy részében tanulhatnak a dolgozók. Gáspár Jánosné
vezérigazgató szívesen mesélt lapunknak a programról.
– Pontosan miről is szól ez a TÁMOP pályázati
program?
– A válság hatására – sajnos – a legtöbb
cégnek, így nekünk is érezhetően csökkent
az árbevételünk, ebből adódóan az elvégzendő feladat is kevesebb, nem tölti ki a
teljes munkaidőt. Annak érdekében, hogy
vállalatunknál az átmenetinek remélt időszakra ne kelljen csökkentenünk a dolgozói
létszámot, megoldást kerestünk. A TÁMOP
pályázat éppen ebben tud a segítségünkre
lenni. Ez ugyanis egy képzéssel kombinált
munkahelymegtartó program. A lényege az, hogy a kieső munkaidőt ki tudjuk
használni, képezni tudjuk a kollégáinkat,
s ennek a díját, illetve az erre eső munkabért a támogatásból tudjuk finanszírozni.
Ez nagyon komoly segítség ebben a nehéz
időszakban. Arról már nem is beszélve,
hogy ilyen képzést önerőből nem valószínű,
hogy a közeljövőben nyújtani tudtunk volna
a kollégáinknak.
– Mit tanulhatnak a program keretében?
– Számítástechnikai tanfolyamunk indult,
illetve angol nyelvtanfolyamon, és kommunikációs tréningen vehet részt a dolgozóink
nagy többsége, szűkebb körben pedig vezetői tréningen képezhetjük tovább kollégáinkat. Egy kolléganőnk emellett pénzügyi ismereteket is tanulhat a program keretében.
Olyan képzéseket kértünk, amelyeknek
hasznát látják a dolgozóink a napi munka
során. Heti két-három alkalommal vannak
óráink, s bizony belefér a nyolcórás munkaidőbe! Az az igazság, hogy idén érezzük

nak engem a többiek. Önismereti teszteket
töltünk ki, melyből sokat tudhatunk meg
magunkról. Az előadóinkkal is könnyen
szót értünk, nagyon szimpatikus emberek.
Fesető Szilvia, adminisztrátor és recepciós
asszisztens:

csak igazán a válság hatásait. A nehézségek
ellenére nagyon fontosnak tartottuk, hogy
a jelenlegi létszámot meg tudjuk tartani.
Nehéz jó kollégákat találni, s ha egyszer
egy csapat összeáll, azt érdemes megtartani. Ez a program sok gondtól mentett meg
bennünket.
– Előleget is le lehetett hívni, így a finanszírozása sem okozott gondot. A támogatás 100%os, tehát teljes egészében fizetik a képzési
díjakat és a képzésen töltött időre a munkabéreket. Most a program utolsó harmadában
vagyunk, decemberben fogjuk lezárni.
Spolár Éva, menedzser:
– Mindenképpen hasznosnak tartom ezt
a programot, mert a fő célok mellett arra
is alkalmas, hogy összerázza a csapatot.
Jobbá teszi a kollektívát, segít, hogy jobban
m eg ér t h e s s ü k
egymást, s ezáltal gördülékenyebbé válnak
a munkafolyamatok is. Az itt
tanult kommunikáció direkt
személyre szóló.
Nagyon izgalmas volt látni,
hogy mennyire
eltérő, hogy például milyennek
látom magam,
és ehhez képest
milyennek lát-

– Újszerű volt számomra ez a képzési
forma, sok új dolgot hallottam itt. Számítástechnikai ismereteimet a mindennapi
munka kapcsán sajátítottam el. A számítástechnikai tanfolyamon tanultak egy része
így ismerős volt ugyan, de nagyon sok újat
tudott nyújtani. Amit már ismertem, arra
is sokkal hatékonyabb megoldásokat tanultam. Az Excelben például korábban nem
tudtam használni a függvényeket, makrókat, most már ezekkel is boldogulunk. A
kommunikációt kifejezetten hasznosnak
találom, a munkámban mindenképpen tudom alkalmazni. Sok minden, amit eddig
ösztönösen csináltam, most már tudatosan
tudom alkalmazni. Az előadónkhoz is bátran fordulhatunk akár magánéletbeli, akár
munkahelyi problémákkal, szívesen segítenek. Az az igazság, hogy mindenki szívesen
tanul, alig várjuk már a következő alkalmat,
és a még hátralévő tanfolyamokat.
Cseh Teréz
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Tóth János
Leányvár

Murczin Kálmán
Máriahalom

Változó falu
Nagysáp

– Pályázati úton 35
MFt-ot nyertünk a
művelődési ház felújítására. Az óvodaépület bővítésére is
kaptunk 73 milliót,
de időközben már
korábban – hitelből
– kénytelenek voltunk megoldani a
bővítést, ugyanis 15
gyereket el kellett
volna utasítanunk helyhiány miatt. Így egy toldaléképülettel 80 férőhelyes, 4 csoportos óvodánk lett, amely maximálisan ki is van használva. Döntésünket az is befolyásolta, hogy a
2008-ban kialakított építési telkeket, amik a
válság miatt amúgy is nehezebben kelnek el, a
fiatalok nem fogják megvásárolni, ha a település nem tud óvodai férőhelyet biztosítani.
– Piliscsévvel és Kesztölccel összefogva intézményfenntartó – bölcsőde, óvoda, iskola
– társulást hoztunk létre. Így több állami normatívát tudunk elérni, és a munkaerő-gazdálkodást is racionalizálni tudjuk majd idővel, az
ún. áttanítással, a kis óraszámú tantárgyak
esetében. A társulásnak köszönhetően a
szakellátás is maximálisan lefedett lett, van
logopédus, pszichológus és gyógypedagógus.
– A válságot a település a költségvetésén is
érzi. Csökkentek az adóbevételek, új építési
telket alig-alig tudtunk értékesíteni, és az
időjárás okozta természeti katasztrófák is
növelték a kiadásainkat.
– Testvértelepülési kapcsolataink viszont
bővültek. 2009-ben írtuk alá a partnerszerződést a felvidéki Csúz községgel. Az interneten
keresztül keresett meg bennünket a szlovákiai
Dubnik. Fantasztikus barátra találtunk bennük. Sok hasonlóság van a két település között – lélekszám, domborzati adottságok –, még
a védőszentünk is azonos: Szent Erzsébet.
– Német nemzetiségi település vagyunk, ebből adódóan testvértelepülésünk Schönwald,
illetve a Hessen tartománybeli Haubern. A
sport révén még egy német (Töging) települési kapcsolatra szert tettünk. Ez egy 27 éves
sportbarátság a Leányvári Judo SE révén.
– A német nemzetiségi kultúra domináns a
településen, öt korcsoportos tánccsoportunknak 130 tagja van. Működik zenekarunk és
dalkörünk is, és csoportjainkkal Európa számos fesztiválján rendszeresen részt veszünk.
– Civilszervezetünk a LENA (Leányvári
Nagycsaládosok Egyesülete) elindította az
egészségnapi programokat, melyek ma már
az egész térségben meghonosodtak. Szűrővizsgálatok, gyerekprogramok, de rengeteg
más programot is szerveznek, a LENA fontos
pillére a leányvári civil szervezeteknek.

A
község
közelmúltbeli fejleményeiről, terveikről
Murczin Kálmán
polgármester tájékoztatta lapunkat:
- Kiemelkedő esemény volt, hogy
sikerült megvalósítani régi álmunkat,
a közösségi parkot
egy
rekultivált
területen,
amely
nagy népszerűségnek örvend a nyitás óta.
Szeretnénk itt felépíteni egy játszóteret kis
cölöpvárral, valamint piacteret a helyi és környékbeli termelőknek és árusoknak.
– Tavaly tavasz óta üzemelő közösségi buszunknak jelentős a kihasználtsága. Szállítja
a sportolókat versenyre, edzésre, a diákokat,
nyugdíjasokat kirándulásokra, és a civil
szervezetek is igénybe veszik. Új parkolókat
alakítottunk ki a templom környékén, és próbáltunk előrelépni a csapadékvíz elvezetésében is új árkokkal, a régiek karbantartásával.
Hivatalunk más helyre költözött, büszkék
vagyunk a létesítményre, a modern irodákra,
tágas központi teremre.
– Módosítottuk rendezési tervünket. Célunk
ezzel, hogy megerősödjenek a működő vállalkozások, és újak is jöjjenek létre. Ezért
kijelöltünk szabad területet az ipar, mezőgazdaság, turisztika erősítésére, no meg egy új
sporttelep kialakítására.
– Két éve pályáztunk bölcsődeépítésre, hamarosan kiírjuk annak közbeszerzési pályázatát.
A 67 milliós beruházás eredményeképpen
húsz férőhelyes intézmény épül, amely a helybeliek mellett a környező települések apróságait is szívesen fogadja.
– Ugyancsak jelentős beruházás lesz az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása,
amelyre a Faluvédő Egyesület nyert pályázatot 53 millió forint értékben. Itt megtalálható
lesz a könyvtártól az internet-hozzáférésig, az
irodai szolgáltatástól sok minden, beleértve a
sportolást, táncot, sőt a családsegítő szolgálat
is itt kap helyet.
– Kialakítottunk egy műhelyt közhasznú
munkásainknak. A tizenkét ember összeszokott csapat, elvégzik az ács-, kőműves,
villanyszerelési munkát, ha kell parkosítanak, füvet nyírnak. Helyi szállításra pedig
vásároltunk egy kommunális traktort. Önálló
gazdálkodásra is vannak terveink – ennek
munkahelyteremtő célja van. Az elmúlt évben
nagyobb figyelmet fordítottunk a falunap és
közösségi rendezvényeink megszervezésére,
amelyeket a jövőben szeretnénk még magasabb szintre emelni.

A községben napjainkban mintegy 450 porta
található, zömmel összkomfortosak. A faluban egészséges az ivóvíz, van szennyvízcsatorna, vezetékes földgáz, szilárd burkolatú
útjai portalanítottak. Várható, hogy egyre
több fiatal számára vonzóvá válik a település, amelyben fontos szerepe van az utóbbi
esztendők beruházásainak, az infrastruktúra
fejlesztésének, a zavartalan kereskedelmi és
vendéglátóipari ellátásnak.
A több mint másfél ezer lelket számláló
településen Az utóbbi években számos változás történt, amely ha nem is alapvetően,
de jelentősen átformálta a község arculatát.
Említsük meg: valamennyi közintézmény
korszerűbb lett az utóbbi nyolc esztendőben
az orvosi rendelőtől a művelődési házig, az
óvodáig. Utóbbi intézmény tatarozására az
Önkormányzati Minisztériumtól nyertek
pénzt arra, hogy kicseréljék a nyílászárókat,
korszerűsítsék a fűtést, és belső faburkolatot
kaphasson az intézmény.
A községházát tavaly újították fel, alapvetően
megváltozott a Fő tér, ahol díszkő burkolatot raktak le, a szomszédos patakot pedig
mintegy kilencven méter hosszan lefedték.
Úgyszólván minden esztendőben javítottak a
közutak állapotán is, mára elérték, hogy vala-
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mennyi aszfaltozott, a TEUT-pályázat eredményeképpen valósult meg az utolsó hosszú
utca rendbetétele is, hogy ezután már csak a
rövidekre legyen szükséges gondot fordítani.
A művelődési ház új tetőt kapott, és átalakították annak parkját.
Említésre méltó, hogy a községnek 1777
óta van iskolája. No és az is, hogy ebben az
esztendőben az utódok komoly beruházásba
fogtak, ugyanis 140 milliót fordíthattak az
általános iskolában uniós támogatással a több
funkciót ellátó tornacsarnok építésére, amely
az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg. A modern létesítmény
nem csupán a diákok örömét szolgálja, hanem
a felnőttek közösségi életét is, hiszen példának okáért bálokat, falugyűléseket is lehet itt
rendezni.

Hódított Bajnán
a magyar gúnya
Éles az ellentét. Ha fölnézünk az égre ezen a szeptemberi
délutánon: ólomszín fellegek vonulása. Ha szemünkkel
végigpásztázzuk a bajnai főteret: színpompás ruhába öltözött fiúk, lányok, menyecskék, deresedő fürtű urak gyülekezője. Büszkén feszít atillájában a huszár, kihúzza magát
a honvéd, megigazgatja rokolyáját a leányzó, fejkendőjét a
nagymama.
Üdítő színek kavalkádja a közelgő eső ellenére a magyar
viselet napja Bajnán – immáron harmadszor.
Példamutató kezdeményezés volt az első rendezvény,
amelynek a mostani méltó folytatása. Bemutatója annak,
mennyire különböző a folklór tájegységenként, mégis
ugyanaz: nemzeti múltunk megfizethetetlen öröksége.
Tudják ezt azok is, akik elzarándokoltak ide Bajnára, e
Komárom-Esztergom megyei faluba Varsányról, Kazárról, Kapuvárról, Rimócról, Epölről, Zengővárkonyból,
Boldogról, Bogyiszlóról, Bartról, Ököritófülpösről, Körösfőről, Kalotaszentkirályról, Bajótról, Jobbágytelkiből,
hogy a helybeliek mellett felvonultassák a Kárpát-medence
legszebb öltözékeit.
A téren ott vannak a viseletkészítők, csizmadiák, hímzők, gyöngyösök, kalaposok, fafaragók, kézművesek,
ősi mesterségek művelői. Beszédet mond Pallagi Tibor
polgármester, valamint Michl József országgyűlési képviselő, a nap fővédnöke. A színpadon fellépnek a bajóti, epöli
népdalkörösök, és természetesen a helybeli asszonykórus.
Azután kezdődik a színpompás felvonulás. Toporzékolnak
a lovak a menet élén, a kocsiban mátkapár ül, a gyalogosok
is beállnak; indulhat a menet. Az eleredő eső sem rontja
kedvüket, énekszóval vonulnak végig a falu utcáin. Kinyílnak az ablakok, sokan a járdáról nézik a nótás kedvű
fiatalokat, idősebbeket.
A a késő délután és az est is igazi csemegét ígér hagyományőrző együttesek műsorával, táncházzal, divatbemutatóval, babakiállítással, élőzenével, borkóstolóval, magyaros
ünneppel. Minden megvan ahhoz, hogy megalapozzák e
nemes népünnep jövő évi folytatását.
M. Tóth Sándor
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Pánczél Mihály
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– Tizenkilenc, Piliscsév vezetőjeként eltöltött esztendő után idén már nem indultam a
polgármesteri választásokon. Képviselőként
azonban továbbra is dolgozom a faluért, és
munkámmal segítem az újonnan megválasztott polgármestert.
– A 2006-2013. évekre szóló gazdasági
programunkat javarészt megvalósítottuk,
bár minden megoldott feladat több újat hoz
magával. Az elmúlt négy évben 236 310 818
forintot költöttünk fejlesztésekre, beruházásokra, sikeres pályázatainknak köszönhetően
102 525 446 forint többletbevételt könyvelhettünk el. A település fejlesztése során kiemelt
jelentőségű volt a falu régi arculatának, külső megjelenésének megőrzése, de a fiatalok
helyben maradását elősegítendő új építési
telkek kialakítása is. Fontos eredményeket
értünk el egészségügyi területen – a felújított
orvosi rendelő mellett, szűrővizsgálatokat
szerveztünk, és hangsúlyt kapott az egészséges életmódra nevelés. A szociális ellátás,
idősgondozás terén minden kitűzött célunkat elértük, az utánunk jövőknek már csak
továbbfejleszteni kell. A jövőben közoktatási
társulás keretében működtetjük majd oktatási
intézményeinket, amellyel reményeink szerint
anyagi előnyökhöz jutunk, és a jó színvonalú
iskolai képzésünk tovább erősödhet. 2009ben alapított bölcsődénk nagy népszerűségnek örvend.
– Nem sikerült
azonban fellendítenünk a tömegsportot, fontos feladat
még a középiskolás
korúak aktív megszólítása,
és
a
környezettudatos
viselkedés kialakítása. Bár utcáink
rendezettek,
a
szelektív gyűjtők
környéke sokszor
katasztrofális képet
mutat, s az illegális szemétlerakás továbbra is
problémát okoz. Piliscsév kiegyensúlyozott
gazdálkodását, jó likviditását veszélyezteti a
szélsőséges időjárás okozta károk elhárítása.
Az önerő biztosítása még az Önkormányzati
Minisztériumhoz benyújtott támogatási igényünk megítélése esetén is nehéz feladat lesz.
– Mindezekkel együtt sikeres négy esztendőt zártunk, és egyúttal köszönöm mindazt
a sok támogatást és szeretetet, amellyel a
cséviek körülvettek az elmúlt évtizedek alatt.
Kívánom, hogy továbbra is fejlődjön szépen
Piliscsév, amelyhez erőt őseink tisztelete, a
hagyományaink megőrzése és az összetartozás erősítése adhat.

– Az előző ciklusban
megkezdett
munkát kell folytatnunk a községben. Az óvodában
f űté skor s z er ű sítést, nyílászárócserét, hőszigetelést
hajtottunk végre
22 millió forintért,
ennek felét állami
támogatásként
megkaptuk. Önerőből kicseréltük
a „kisóvoda” tetőszerkezetét, ez 1,8 millióba
került. Játszótereink felújítására 18 millió forint jutott, 15 milliót sikeres pályázatunkkal
tudtunk elnyerni. Az iskola „C” épületének
tantermi részén ajtókat, ablakokat cseréltünk.
A kivitelezéshez 3,6 millió forintot sikerült
elnyernünk. A faluközpont és az iskola „B”
épületének hőszigetelésére, illetve a nyílászárók cseréjére pályázatot adtunk be 45,6 millió
forintért. Várjuk a döntést a támogatásról.
– A községben 888 méternyi járdát tudtunk
felújítani 8,6 millió forintból – 6,4 milliós
pályázati pénzből. Új burkolatot kapott az
Arany János utca egy része is 17 millióból,
a költségek felét pályázati forrásból finanszíroztuk. Önerőből további 360 méteren végeztünk járdafelújítást 2,6 millióból, valamint
ki tudtunk alakítani két színvonalas új buszmegállót. A sportpálya kiszolgáló épületébe
kétmillió forintért automata fűtőberendezést
vásároltunk, és folyamatban van az épület
tetőfelújítása, ajtóinak, ablakainak cseréje,
amelyhez öt millió forintot sikerült pályázat
útján nyerni. Társadalmi összefogással kialakítottunk két új öltözőt a tornatermi részben.
25,8 millió forintot nyertünk az orvosi rendelők teljes felújítására is. A változás minden
helybeli érdekeit szolgálja.
– Az energetikai modernizálásnak köszönhetően egyre több forintot spórolunk meg, így
többet fordíthatunk a község fejlesztésére.
Szabadtéri színpadot, parkolót és bölcsődét
tervezünk, s szeretnénk újabb üzlethelyiségeket is kialakítani a meglévő üzletsor folytatásával. Biztos vagyok benne, hogy nagy szükség van egy ilyen közösségi térre, hiszen sok
programunk – mint a falukarácsony, vagy a
gyereknap - mára hagyománnyá vált a képviselők aktív szerepvállalásának köszönhetően.
– A legfontosabb feladatunk azonban, hogy
az elmúlt négy év alatt megteremtett gazdasági stabilitást megőrizzük, és új munkahelyeket teremtsünk. Ehhez az első lépés, a volt
C. S. Electronic Kft. telephelyének értékesítése már megtörtént, az új tulajdonossal a közeljövőben egyeztetünk tevékenységéről.

– 2008-ban egy 260 millió forint értékű tornacsarnokot adtunk át. A beruházás II. ütemeként ez évben felépítettünk egy hatosztályos
iskolarészt, illetve a régi szárnyat felújítottuk.
Eddig az alsó és felső tagozat külön épületben
tanult. A tornacsarnokhoz hasonlóan ezt a
projektet is önerőből valósítottuk meg. A felvett
hitel kedvezményes kamatozású. A várható éves
törlesztő-részlet a költségvetés 4 % - t sem teszi
ki.. Az intézményt társulásban üzemeltetjük,
korábban mi, most négy évig Tokodaltáró látja
el a gesztori feladatokat, a főigazgatót pedig mi
adjuk.
– Még ebben az évben megújulhat a két nagy
kulturális intézményünk, a belső falu és az
üveggyári rész művelődési háza. A 35 millió
forintos projekt keretében az üveggyári részen
egy játszótér is felépült.
– Az elmúlt 12 évben sok pénzt – 342 millió forintot – fordítottunk útjavításra és útépítésre. 43
utcát láttunk el bitumenes burkolattal.
– Az önkormányzat
anyagi helyzete is
sokat változott az
elmúlt évtizedben.
K ö l t s é g vet é s ü n k
főösszege
megnég y s z erez ő dőt t ,
vagyonunk
416
millió Ft-ról 1 milliárd 416 millió Ft-ra
nőtt. Miután én
nem indulok a 2010.
évi választáson, az volt a célom, hogy ne kiürült
kasszát adjak át.
– Büszkék lehetünk, hogy az elvégzett beruházások mellett 60 millió Ft tartalékpénzzel adjuk
át a kasszát. Évek óta takarékoskodtunk, nagy
dolgokra gyűjtöttünk.
– Mindig szem előtt tartottuk a szociális szempontokat is: Tokodon minden gyerek ingyen
kap tankönyvet, és minden évben anyagilag is
támogattuk a sportot, a civilszervezeteket.
– Az éves rendezvénynaptárunk rendkívül
széles skálán mozog – a farsanggal indul, télbúcsúztatóval, és sok-sok kisebb-nagyobb programon keresztül jut el a legnagyobb megmozdulásunkig, az ún. Gardellaca Római Fesztiválig
– ez Tokod egykori elnevezésére utal. A nagy
sikerű rendezvényen szinte az egész lakosság
beöltözik korhű ruhákba, és többek között főzőversenyt rendezünk római kori ételekből.
– Testvértelepüléseinkkel – Homoródalmással,
Csatával és Nánával – is kitűnő kapcsolatokat
ápolunk. Egy évtized alatt eljutottunk odáig,
hogy nem csak önkormányzati szinten van
együttműködés, a lakosok között is szoros
kapcsolatok alakultak ki, megindult a turizmus
mindkét irányban.
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Folyamatjavítás, hatékonyságnövelés a vállalati szinergia révén

Új vezető a Kienle+Spiess Hungary Kft. élén

A vállalati folyamatok szakértői úgy tartják, egy dolog biztos csak az életben: a változás.
A rugalmasság, a változás képessége különösen ilyenkor, válság idején elengedhetetlen.
A tokodi Kienle+Spiess Hungary Kft. tulajdonosai is a változásra szavaztak. A vállalat
élére Czencz Gábort nevezték ki a közelmúltban. Az új elképzelésekről őt kérdeztük.
– Néhány hónapja került a cég élére. Honnan
érkezett, mit csinált eddig, és mit kíván másképp tenni a jövőben?
– 2008 óta dolgozom a Kienle+Spiess Hungary Kft.-nél mint minőségirányítási vezető.
Villamosmérnöki diplomámat a Budapesti
Műszaki Egyetemen szereztem 1998-ban,
pénzügyi-számviteli végzettségemet pedig a
Budapesti Gazdasági Főiskolán. Villamosmérnökként az autóiparban tevékenykedtem
japán, amerikai és német tulajdonú cégeknél.
Itt a régióban Esztergomban a Tyco Electronics Hungary Kft.-nél töltöttem el négy évet,
mint minőségügyi vezető. A családommal a
közeli Zsámbékon élek.
– A cég életére az eddigi munkám során is
jó rálátásom volt, és most sem az a cél, hogy
fenekestül felforgassunk mindent, csupán
a korábbi különállás helyett sokkal inkább
cégcsoportként kívánunk működi. A Kienle+Spiess cégcsoport egy olyan szervezet,
amely képes biztosítani a szinergiák kihasználását a telephelyei között.
– Milyen szinergia-hatásokra gondol, mit értenek ez alatt a gyakorlatban?
– A négy telephelyen azonos technológiával
dolgozunk. Önállóan, piacorientáltan tevékenykedünk, és ki-ki a saját piacára termel.
Fontos lépés lehet például egy technológiai
adatbázis létrehozása, amelyhez minden
egységünk hozzáfér. Az egyes telephelyeken
felmerült és megoldott problémákat itt rögzíthetnénk, így nem kellene folyton feltalálnunk a kereket! Volt már rá példa, hogy külső
erőket – egyetemet – is bevonva sikerült csak
megoldanunk egy problémát, aztán kiderült,

hogy éppen egy esztendeje annak, hogy az
angol kollégák már belefutottak ugyanebbe.
Ott voltak a tapasztalatok, csak tudni kellett
volna róla! Ha van egy ilyen rendszer, akkor
először ott tudunk megoldást keresni, ezzel
is költségeket megtakarítva.
– Ugyanilyen terület a beszerzés is. A csoport alapanyag-beszerzését központosítottuk. A termékeink 50%-át az alapanyag, az
acél adja. Persze ennek hatását ilyen rövid
idő alatt nem egyszerű kimutatni, mert annak ára folyamatosan változik.
– Nagy előnyökkel járt a hulladékgazdálkodás átgondolása is. Ma már ennek az
eredményeként tudatosan választjuk meg
a hulladékainkat átvevő partnereinket. Ez
éves szinten félmillió euró többletet jelent
a számunkra. Persze ezek nem teljesen új
elképzelések, már korábban is szerepelt a
terveink között, de most egyre több folyamatunkat igyekszünk felülvizsgálni, és amit
csak lehet, jobbítani.
– A cégcsoport együttesen fellépve más
dolgokat is próbál közösen beszerezni, sőt
mindezt igyekszünk mindazokra a vállalatokra is kiterjeszteni, amelyekben a cégünk
tulajdonosainak érdekeltsége van. A jövőben
közösen kívánunk például villamos áramot
beszerezni, így a nagyobb volumennek
köszönhetően jelentős árkedvezményt érhetünk el.
– A válság indulásakor jelentős létszámleépítés történt a cégnél. Most hogy állnak ezen a
téren?
– Néhány főt már az év elején visszavettünk,
javarészt a régieket. Most ismét majdnem

négyszázan vagyunk, közelítjük a korábbi
létszámot. Annak ellenére, hogy ma kevesebben vagyunk az árbevételünk mégis megközelíti a válság előttit. A hatékonyságunk
tehát növekedett. Most érik be mindaz a fejlesztés, amit a válság elején indítottunk. Egy
saját logisztikai központot alakítottunk ki itt
a telephelyünkön, ezzel kiváltva a nagyon
drága németországi logisztikai költségeket.
A raktározás hetei napokra csökkentek, s
ezeket a napokat is itt a saját áruraktárunkban töltik a termékek, s innen közvetlenül a
vevőkhöz, vagy a németországi anyavállalatunkhoz szállítunk, ahol egy átrakodást követően már ott is a nyugat-európai optimalizált szállítási lehetőségekre építve jutnak el
a termékeink a megrendelőinkhöz.
– Az épület raktárrészét illetően van hová
növekednünk, ha kell, a vevőinknek akár biztonsági készleteket is képesek vagyunk fenntartani. Egy ilyen megállapodás ma komoly
előnyt jelent, hiszen ez is hozzánk köti a partnereket. Felületünk, kapacitásunk tehát van,
meg tudjuk mutatni megbízóinknak, hogy ha
kell, ha olyan az adott projekt, akár további
beruházásokat is végre tudunk hajtani.
– Ez azt jelenti, hogy terveznek is újabb beruházásokat?
– Most fejeztük be a korábbiakat. Végre
újra megnövekedtek az igények – ahogy
számítottunk is rá –, már látjuk a gyümölcsét mindannak, amit a beruházásunkkal
megteremtettünk. A cél most az, hogy minél
jobban ki tudjuk használni a kapacitásainkat, arra koncentrálunk, hogy optimalizálni
tudjuk a folyamatainkat. A válságból, úgy
tűnik, sikerült kikecmeregnünk, sikeresen
konszolidálódtunk, egyelőre hatékonyan,
eredményesen szeretnénk működni. Utána
majd jöhetnek az újabb beruházások.
Cseh Teréz
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Petrik József
Tokodaltáró

Pósfai József
Úny

– Amikor 2006-ban
megkezdtem
hivatali
munkámat, Tokodaltáró csőd közeli helyzetben volt. Takarékoskodással, apró lépésekkel
mára sikerült rendbe
hozni a gazdálkodásunkat, sőt kisebb fejlesztésekbe is belekezdtünk.
– Árát tekintve a legjelentősebb fejlesztésünk egy körülbelül 400
méteres új utca megépítése volt, melynek során
aszfaltburkolatot kapott, szegélykő és vízelvezető árok is készült. Ha azonban az ár mellett
más szempontokat is figyelembe veszünk,
akkor legalább ugyanilyen fontosnak tartom,
hogy sikerült létrehoznunk egy bölcsődét. Van
óvodánk, iskolánk, de nem volt bölcsődénk.
Az óvoda két épületben működött, ám évek
óta csökkenő a gyereklétszám, ebből adódóan
az épület kihasználtsága sokat romlott. Egy
óvodai csoportszobát és egy régi szolgálati lakást föláldoztunk, és így önerőből sikerült egy
20 férőhelyes létesítményt kialakítanunk, ami
maximálisan ki is van használva. A kivitelezést
az önkormányzat saját maga végezte, így a szigorú előírások betartása mellett is 3-4 millió
forint befektetéssel sikerült egy városi szintű
bölcsődét létrehoznunk. Az új intézményben
6 új munkahelyet alakítottunk ki.
– De más apróbb fejlesztéseink is megvalósultak. A környéken az elsők között voltunk,
akik Trianon-emlékművet hoztak létre. Két
pályázatot is beadtunk, az egyiket a ’48-as
emlékmű rendbetételére, közösségi parkká
alakítására. Padokat, virágokat szeretnénk
itt elhelyezni és játszóteret kialakítani. Ennek az eredményét még sajnos nem tudjuk.
A másik pályázatunk már biztosan nyertes,
ennek segítségével a futballpályánkon tudunk
kialakítani egy illemhelyet. Nagyon fontos
ez a közösségünk számára, hiszen általában
itt tartjuk a nagyobb rendezvényeinket is, és
minden alkalommal – a focimérkőzéseknél
is – eddig kénytelenek voltunk mobil WC-ket
bérelni, ami meglehetősen költséges. Így tehát ez a beruházás hamar megtérül majd.
– A pályázat keretében módunk nyílik egy
kétfunkciós sportpálya, egy kosárlabda, és
egy teniszpálya kialakítására is. Ezzel új
sportolási lehetőségeket is sikerül kialakítanunk a településen.
– Egy vállalkozói csoport a régi, 20 éve bezárt strandunkat is szeretné rendbe tenni,
és egy különleges élmény- vagy még inkább
kalandfürdőt kialakítani bungee-jumpinggal,
toronyugrással és egy vízilabda-mérkőzésre
alkalmas medencével.

A községben a CÉDE-pályázat keretében
nyertek ötmillió forintot az iskola külső szigetelésére, tatarozására – értesültünk Pósfai
József polgármestertől. Ugyancsak pályázati
úton – a Leader-programban – nyílt lehetőségük a községháza teljes felújítására, illetve a
tetőcserére. Utóbbi 22 milliós utófinanszírozására benyújtották a nyáron a kérelmet, ám a
pénzre még várni kell. Ettől függetlenül anyagi helyzetük rendezett, a tartalékuk mintegy
5 millió forint.
Örvendetes dolog
– és ez kevés településre mondható el napjainkban
- hogy az utóbbi
esztendőkben
növekedésnek
indult a falu népessége. A 90-es
évek közepén volt
a mélypont 625
lélekkel, a mai
lakosságszám viszont meghaladja
a 740-et. Ennek
mag ya-rá zata,
hogy számos az
új telepes. Olyanok, akik a viszonylag közeli fővárosból érkeznek, csábítja őket az olcsó telek és az építkezéshez szükséges, megfizethető munkaerő. A
volt laktanya területét pedig megvásárolta egy
vallási szervezet, ők is lakásokat alakítanak
ki. Megjelenésük óta immár három temploma
van a településnek.
Az önkormányzat élhető falut szeretne. Mintegy 50-60 újabb építési telek kialakítása a
terv, a cél, hogy a lakosság lélekszáma elérje
az 1000 főt. Ha aktív korú fiatalok jönnek, nő
az szja-bevétel, több lesz a születés is, feltöltődnek a gyermekintézmények, javulnának a
normatívák.
Pósfai József bízik az eredményes folytatásban, terveik megvalósításában. Hosszabb
távon gondolkodniuk kell a kulturális élet fellendítésében, amelynek jó alapot adna önálló
művelődési ház kialakítása. Tovább kell fejleszteniük a csapadékvíz-elvezető rendszert,
tekintve a megváltozott időjárást.
- Sajnos nem vagyunk gazdag település – summázza Úny polgármestere – de tudjuk, hogy
lehetőségeinkhez képest mit kell csinálni.
Bízom megkezdett munkánk folytatásában,
no meg az újonnan választott képviselő-testületben. A jelenlegi intézményi hálózatot mindenképpen megtartjuk. Az iskola, óvoda, a
gondozási központ, valamint az idősek klubja
eztán is a helybeli közösség érdekeit szolgálja
Úny községben.
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Vasúti felújítások
Dorog közelében
Mintegy hatvanmilliárd forintból
újulhat meg a Budapest–Esztergom
vasútvonal. A rekonstrukció eredményeként a csúcsidőben óránként
és irányonként négy vonattal számolhatnak majd az utasok.
A Pilis-vidék utóbbi 20 évben bekövetkezett rohamos felértékelődése – a
városi lakosság kitelepülése, az iparfejlesztés, az egyetemalapítás, a Mária
Valéria híd megnyitása stb. – következtében a térségi közlekedési rendszerek
korszerűsítése elengedhetetlenné vált.
A tervek szerint 58 milliárd forintból
újulhat meg a Budapest Nyugati pályaudvar és Esztergom közötti vasútvonal.
A rekonstrukció során átépítik, illetve
egy rövidebb szakaszon második vágánnyal bővítik az Újpesti vasúti híd
és Piliscsaba közötti vonalszakaszt.
Ugyancsak átépítik a Piliscsaba és
Dorog közötti pályaszakaszt, Dorog
és Esztergom között pedig felújítási
munkálatok várhatóak – tudtuk meg a
Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.
illetékesétől.
A tervek tartalmazzák a dorogi intermodális közlekedési csomópont kialakítását is a volt brikettgyár területén.
A jövő év közepén kezdődő munkálatok
eredményeként a pályaszakaszon a sebesség a jelenlegi óránkénti 60 kilométerről 70-100 kilométeresre növekszik.
A tengelyterhelést az Újpesti vasúti híd
és Dorog között a tervek szerint 22,5
tonnára emelik.
Az átépítéssel a menetidő jelentősen
lerövidül, és a korszerűbb pálya révén
a zajterhelés is lényegesen mérséklődik.
A felújítás nyomán a csúcsórákban a követési ütem 15 perces lesz. Ez azt jelenti, hogy ezekben az időszakokban óránként és irányonként négy vonattal lehet
számolni. A beruházás, amely várhatóan 2013 végére készül el a Közlekedési
Operatív Program (KÖZOP) keretén
belül uniós forrás társfinanszírozásával
valósul meg, aminek 15 százaléka hazai
forrás, 85 százalékát pedig az Európai
Unió fedezi
Munkatársunktól

KDRIÜ

Technológia-transzfer kompetencia központot alakítanak

Meg akarják szüntetni a tudáshiányt
A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (KDRIÜ) hét közép-európai
országból tíz partnerrel közösen dolgozik egy nemzetközi szakértői hálózat és egy
technológia-transzfer központ kialakításán. Arról, hogy mit jelent ez a magyar vállalkozásoknak, dr. Szépvölgyi Ákost, az ügynökség igazgatóját és Debreceni Gábor
projektmenedzsert kérdeztük.
– Mi az együttműködés célja?
Dr. Szépvölgyi Ákos: – Az együttműködés a
CEBBIS (Central Europe Branch Based Innovation Support) projekt keretében alakult
ki, mintegy 2,3 millió euró összköltséggel.
Az alapvető cél a gazdaság fejlesztése, ezen
belül a közép-európai kulcságazatok meghatározása, s azok felfuttatása. Ügynökségünk
szakmai vezető szerepet vállalt a projektben,
feladata többek között 2012-ig a közép-európai transzferhálózatnak és informatikai
támogatásának kialakítása lesz. Ez a rendszer hivatott a magyar innovációs kis- és
középvállalkozások fejlesztési ötleteit közép-európai piacra juttatni.
– Milyen eredmények születtek eddig?
Dr. Szépvölgyi Ákos: – A projekt 2010.
április 1-jével indult, az első féléves perióduson vagyunk túl. A KDRIÜ szakmai
vezetésével elkészült egy országokat átfogó,
általános elemzés a gazdaságban zajló kutatás-fejlesztési tevékenységről, technológiatranszferről; ez gyakorlatilag a fejlesztési
eredmények mozgását jelenti országok vagy
akár vállalatok között. A vizsgálat feltárja
azokat az akadályokat, amelyek hátráltatják
az innováció áramlását az országok gazdasági szereplői között. A következő félévben

készítünk egy webes adatbázist, amely a
gazdaság innovációs, kutatás-fejlesztési
területén dolgozó szakértőket fogja össze,
teszi könnyen elérhetővé. Emellett az elemzés során szerzett tapasztalatokat kell hasznosítanunk, javaslatokat kell tennünk a felmérés során feltárt akadályok leküzdésére, s
azok átültetésére a gyakorlatba. A CEBBIS
projektben részt vevő országok közül öten
vállalták, hogy az eredmények gyakorlati
hasznosítására előkészített kísérleti akciótervet végrehajtják.
Debreceni Gábor: – Magyarországon ezt valósítja meg a regionális technológia-transzfer
kompetencia központ. Itthon innovációs és
kutatás-fejlesztési tevékenységet leginkább
egyetemi keretek közt végeznek. A magyar
kis- és középvállalkozások azonban nehezen
tudnak csatlakozni ehhez a körhöz. A központ feladata, hogy az egyetemeket, klasztereket, városokat és az innovatív KKV-kat
közös térbe vonja, s ezzel elősegítse az
együttműködést, fejlődést. A központnak
emellett konkrét szolgáltatásai is lesznek,
speciális képzéseket, tréningeket szervez,
és innovációs szolgáltatásokkal, projekttámogatással új eszközökhöz segíti a vállalkozásokat.

– Melyek a leggyakoribb akadályok az innovációs vállalkozások életében?
Debreceni Gábor: – A Közép-dunántúli
Régióban sok innovációs szolgáltató van, a
tevékenységi körök közt is nagy az átfedés,
ugyanakkor vannak területek – például az
iparjogi, szabadalmi tevékenység – ahol hiány mutatkozik. Emellett a kutatás-fejlesztés
finanszírozott iránya sokszor nem találkozik
a vállalkozások fejlesztési igényeivel. Ezen
aránytalanságok kiegyenlítésével gyorsabbá és hatékonyabbá lehet tenni a gazdaság
fejlődését. A tudáshiány a másik érintett
terület. A sokféle képzési rendszer magas
szintű elméleti oktatást ad ugyan, de kevés
piaci elemet tartalmaznak, s az innovatív
nagyvállalatok általában kimaradnak az oktatói körből, pedig a legtöbb tapasztalatot ők
adhatnák át a KKV szektornak.
– Az akadályok leküzdésével, és azzal, hogy
a magyar KKV-kat hozzásegítjük a kutatóintézetekkel való együttműködéshez, a magas
szintű technológiák, legjobb gyakorlatok, új
szemléletek és eszközök megismeréséhez,
a versenyképességüket javítjuk, amely így
magasabb foglalkoztatottságot is eredményez majd.
– Mi a következő állomás?
Dr. Szépvölgyi Ákos: – 2011. január 17-18án nemzetközi konferenciát szervezünk,
amelyet egy tanulmányúttal kötünk egybe.
Ennek részleteiről hamarosan bővebb információkat olvashatnak majd a weblapunkon,
a www.kdriu.hu oldalon.
vitkóczi
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Új elnök a regionális fejlesztési tanács élén: dr. Cser-Palkovics András

Ahány településtípus, annyiféle probléma
Amint beszámoltunk róla, a régi testület megbízásának lejártával új elnöksége van
a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak. Az elnöki pozíciót dr. CserPalkovics András, székesfehérvári országgyűlés képviselő (időközben megválasztott polgármester) töltheti be a következő időszakban.
– Nemcsak a fejlesztési tanács, hanem a háttérmunkát végző KDRFÜ, azaz a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség is új vezetéssel
és elképzelésekkel indul neki a ciklusnak.
– A tanács szeptember elsejei hatállyal dr.
Temesvári Balázst nevezte ki az ügynökség
ügyvezető igazgatójának a következő öt évre.
Feladata nem lesz egyszerű, hiszen a tanács
úgy határozott, hogy az átadás-átvétel lebonyolítása mellett munkáját egy teljes körű, az
előző időszakokat feltáró átvilágítással kell
kezdenie. Amikor ez befejeződik – várhatóan
november elejére –, akkor az eredményt szeretnénk nyilvánosságra hozni. Erre mindenképpen szükség van egy átláthatóbb, ellen18. oldal

őrizhetőbb rendszer működtetéséhez. Ezek
alapján a tanács az ügyvezetéssel közösen
meg tudja határozni, hogy milyen intézkedések meghozatalára van szükség. Az már most
látszik, hogy felmerülnek kérdések bizonyos
tanácsülési szerződésekkel kapcsolatban, de
ne vágjunk a vizsgálat elé, várjuk meg az átvilágítás végét.
– Nagyon sokat hallottunk az uniós fejlesztési
források lehívásának problémáiról. Mit tapasztalt ez ügyben eddig régiónkban?
– Az uniós források lehívása esetében tervezett lépéseink az elmúlt évek gyakorlatának
kritikáját is jelenteni fogják. A 2007–2013

közötti uniós költségvetési időszak második
felét is megkezdtük, és ehhez képest a felhasznált források mértéke nagyon alacsony
százalékot mutat. Ez nem csak egy regionális
probléma, hanem az egész ország problémája,
de ezen belül ez a régió – pont a stabilitás
hiányából fakadóan – a rosszabbul teljesítők
között van. Mi arra szeretnénk a legnagyobb
hangsúlyt fektetni, hogy a források jelentős
részben átcsoportosíthatóak legyenek a gazdaság élénkítésére, munkahelyek teremtésére.
Azzal szinte mindenki egyetért, hogy ez az
ország előtt álló legnagyobb feladat. Köztudott, hogy az országban tíz év alatt egymillió új munkahely megteremtését tűztük
ki célnak, ez pedig részben az uniós források
átcsoportosításával valósítható meg. A munka
egy kisebb része folyhat a regionális fejlesztési
ügynökségeknél, tanácsoknál, de a nagyobb
feladat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél,
illetve a kormány döntéshozóinál jelentkezik.

Címlapon
A tanács új elnökeként a gazdasági élet számos szereplőjével találkoztam az
elmúlt hetekben. Az iparilag fejlett nagyvárosokban, Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Tatabányán és Veszprémben a kisvállalkozásoktól egészen a
multinacionális cégekig mindenki azt kérte, hogy munkahelyteremtő beruházásaikhoz kapjanak saját erőt, kiegészítő támogatást és segítséget.
– Beszélt a nagyvárosokról, régiónk viszont alapvetően aprófalvas településszerkezetű. Ott milyen gondokat tapasztalt?
– Nagyon sok probléma teljesen azonos a régión belül, és a különböző régiókhoz tartozó megyékben. Nincsenek jelentős eltérések, strukturális problémák
vannak. Ezek részben visszacsatolhatók az előző kérdéskörhöz, hiszen mindenhol azt kérik, hogy a munkahelyteremtést elősegítő gazdaságélénkítő programokra jusson több forrás. Ugyanakkor a településtípusok között vannak különbségek. Másra van szüksége az egy-kétezer lakosú településnek, és másra a
nagyvárosoknak. Ebben az értelemben kell átgondolni a pályázati lehetőségeket, azaz hogyan lehet arányos lehetőséghez juttatni a kistelepüléseket is. Sajnos ezek a saját erő, önerő tekintetében nagyon komoly problémával küzdenek.
Eleve eladósodott településekről van szó, ahol akár egy nagyon alacsonynak
tűnő önerő is megoldhatatlan problémát jelenthet. Az is lehet, hogy néhány
százezer forinton múlik az, hogy forráshiány miatt egy fontos pályázat nem
valósulhat meg, ami otthon tarthatná a fiatalokat. Munkahelyhez juttathatná
őket, elérhetné azt, hogy ne kelljen más településre elmenniük dolgozni.
– Említette, hogy a régióban nagyon alacsony hatásfokkal sikerült lehívni a forrásokat. A fejlesztési tanácsnak milyen elképzelései vannak a probléma megoldására?
– Ha ránézünk a számokra, az mindenképpen beszédes, hogy a gazdaságfejlesztésre beérkezett 59 pályázatból csak 28 nyert. Ez elég alacsony aránynak
minősül, és biztos, hogy meg kell vizsgálni az okát. Mert ugyan 569 munkahelyet sikerült megtartani, 105 új munkahelyet létesíteni, de valószínűleg
ennél sokkal többet lehetett volna megmenteni vagy éppen létrehozni. Én egy
új együttműködésben látom a megoldás lehetőségét. Ennek lényege, hogy a
fejlesztési tanács elnöke és a két társelnök lefedi a teljes régiót, tehát mind a
három megye részese a tanács vezetésének. Azt tapasztaltam, hogy eddig sok
esetben versenyezni akartak egymással a régión belüli települések és a megyék.
Én nem ezt az utat követném, és bízom benne, hogy a társelnök urak ebben is
partnerek lesznek.
– A kormányzat közigazgatási kérdésekben úgy tűnik, hogy a régiók és a kistérségek
helyett inkább megyékben és járásokban gondolkodik. Ebben az esetben mi lehet a
régió szerepe a jövőben?
– Itt a cél az, hogy kevesebb hatósággal, koncentráltabb ügyintézéssel kerüljön
sor hatósági ügyek ellátására. Ma szerintem egy ember nincs, aki föl tudna
sorolni minden hatóságot, ami ebben az országban van. Ez így önmagában
a bürokráciát jelenti, és egy csomó esetben a hatáskörök sem egyértelműek,
ezen mindenképpen változtatni kell. Tudomásom szerint ez két lépcsőben fog
megvalósulni, amitől sokat várok. Az informatikai háttér lehetővé teszi az
egyablakos ügyintézési rendszer bevezetését mind az önkormányzatok, mind
a vállalkozások, mind pedig a magánszemélyek részére. A régió szerepét én
az összehangolásban látom továbbra is, például a turizmus területén. Muszáj
együttműködni a régió településeinek, megyéinek, hiszen külön–külön nem
biztos, hogy hosszabb ideig tudnak idegenforgalmi látványosságot nyújtani az
idelátogatóknak, viszont ha „kézről–kézre” tudják adni őket, akkor akár több
hétre is itt tudják marasztalni a vendégeket. Tehát itt is az összefogásnak lehet
mindenképpen eredménye.
– Hallottunk arról is, hogy a jelenlegi statisztikai régiók határait esetleg módosítani
fogják a jövőben. Mit tudhatunk erről?
– Szerintem – ez szigorúan a magánvéleményem – abból kellene kiindulni,
hogy hol van valódi természetes kapcsolat a különböző földrajzi egységek
között ebben az országban. Ebből a szempontból kellene áttekinteni, hogy
mennyire fedi le ma ezt a statisztikai – közigazgatási szerepet kevésbé kapó
– regionális rendszer. Szerintem a témakör mindenképpen újragondolandó..
Veér Károly
19. oldal

Leköszön a MÜTF rektora - dr. Kandikó József már nem vállal elsőszámú vezetői feladatokat

Aki tudja, hogy kell a csúcson abbahagyni
Augusztus végén, tizennyolc év után dr. Kandikó József, a tatabányai Modern
Üzleti Tudományok Főiskolájának rektora átadta a stafétabotot, mondhatni tudatosan megvált az első számú vezetői pozíció örömeitől és gondjaitól. Minden
más viszont maradt: továbbra is tanít, változatlan lendülettel – a MÜTF „utazó
nagyköveteként” – tervezi és építi a főiskola jövőjét. Egykori diákjaként – mint
akkoriban minden végzős hallgatót – megtisztelt azzal, hogy összetegeződtünk
– beszélgetésünk során is ezt tettük, kérem, nézzék el nekünk.
– Honnan, milyen családból származol?
– Budapesti vagyok. Négyen vagyunk testvérek, apám szakmunkás, anyám pedig
adminisztrátor volt. A tanulás lehetősége
megadatott, s én éltem is vele, volt bennem
egy erős szándék, hogy változtassak.
– Tizennyolc évet töltöttél a MÜTF élén, milyen
út vezetett idáig?
– Sok mindennel foglalkoztam. Tizennégy
évesen már gyerekszerepeket játszottam a
Nemzeti Színházban, újságot árultam, kerté20. oldal

szetben dolgoztam – természetes volt, hogy
én is kiveszem a részem a munkákból. Érettségi után – bár fogalmam sem volt, mi az a
közgazdász, de jól ment a matek és a töri –,
egyenes út vezetett az egyetemre. A marketing irányába aztán itt indultam el. ’68ban voltam harmadéves, amikor még csak
ismerkedtünk olyan fogalmakkal, mint „új
gazdasági mechanizmus”, „piac” – ez engem
megfogott, ezért választottam diplomamunkaként a piackutatást.
– Negyedikes voltam nappalin, amikor félál-

lásban már az Országos Gumiipari Vállalat
Marketing Főosztályán dolgoztam. Jó munkalehetőségeket kaptam, gyakorlati kutatást
végezhettem. Ez lett az alapja az egyetemi
diplomamunkámnak, amire aztán 1971-ben
az úgynevezett kisdoktori címet is megkaptam. Kandidátusi fokozatomat 1981-ben
vehettem át, ekkor már tíz év kutatómunka,
rengeteg tapasztalat, számos külföldi ösztöndíj állt mögöttem – a marketingtervezésről
gyakorlatilag mindent tudtam, amit tudni
lehetett akkoriban. A Magyar Divat Intézet
kutatási főosztályvezetőjeként – a divatra
koncentrálva – nagyobb kutatásokat is végezhettem, majd a Könnyűipari Minisztérium,
később pedig az Országos Piackutató Intézet
osztályvezetőjeként dolgozhattam. Emellett
mindvégig ott voltam az oktatásban is. Részt
vettem a MTESZ, az SzvT szakmai szervezetek, az OKTÁV vezetőképző intézmény
marketing tréningjeinek kidolgozásában,

Interjú
óraadóként tanítottam a Közgazdaságtudományi Egyetemen, a Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Főiskolán, szoros kapcsolatot tartottam a Nemzetközi Menedzsment
Központtal.
– Részese voltam a hazai marketing születésének a gyakorlatban és az elméletben is.
Még tanársegédként ott voltam a Közgazdaságtudományi Egyetem újonnan létrehozott
marketing tanszékének első munkatársai
között. Később, 1990-ben pedig, amikor
fölmerült a Marketing Szövetség gondolata,
és megkerestek, hogy elvállalom-e az elnöki
feladatokat, valahogy olyan egyértelműnek
tűnt minden. Húszéves szakmai múlt, tíz év
oktatói tapasztalat állt mögöttem és elsőszámú vezetőként is kipróbálhattam magam.
1982-től az Ipari Reklám és Propaganda
Vállalat igazgatója voltam. 1992-ben innen
kerültem a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának élére.
– A szakmai tapasztalatod vitathatatlan, de
mégis Tatabányáról miért pont téged kértek fel
a MÜTF vezetésére?
– A főiskola létrehozásában Szikora Istvánnénak, Marikának vannak elévülhetetlen
érdemei. Amikor én belecsöppentem, az
alapítvány már két éve működött. A Marketing Szövetség elnökeként jutott el hozzám a
kezdeményezés a főiskola alapításáról. Véleményeznem kellett. Én ezt meg is tettem, de
akkor még nem gondoltam, hogy valaha közöm is lesz hozzá. Mindez 1992 februárjában
volt. Áprilisban aztán már többet hallottam
az elképzelésről, júniusban pedig megkerestek, hogy vállalom-e a vezetői feladatot, mert
közben az eldőlt, hogy elindítják az iskolát.
Az Ipari Reklám és Propaganda Vállalatot
akkoriban privatizálták, két területre szakadt szét, s én épp azt terveztem, hogy kilépek onnan. Szabad voltam, így jókor jött a
megkeresés, – gondoltam – belevágok!
– De egy korábbi élményem is arra ösztönzött, hogy ebbe az irányba haladjak tovább.
1985–86 körül egy tréningen az egyik pszichológus oktatótársam megkérdezte tőlem,
mi az én pályaelképzelésem? Mit akarok
kezdeni az életemmel? Azt válaszoltam,
hogy 45–50 éves koromig gyakorlati síkon
szeretnék tevékenykedni, utána pedig viszszamegyek tanítani. 45 éves voltam, amikor
felkértek a MÜTF vezetésére. Új intézményt
indíthattam az útjára, s ez jó lehetőségnek
tűnt számomra.
– Sikerült megvalósítani a terveidet? Ilyennek
álmodtad meg az új főiskolát?
– A gyakorlati megközelítés volt az én
fő célom. Ezt sikerült elérni. Ez ma is a
MÜTF-tudat legfontosabb része. Ami talán
nem jött be – és ez megdöbbentő –, én ezt az
iskolát nemzetközinek képzeltem el. A külföldi szakmai gyakorlatot mindig fontosnak

tartottam. Azt hittem, a diákok nyitottabbak
lesznek az Európai Unió felé. De ez pont
ellenkezőleg alakult. A hallgatók – úgy
tűnik – nem akarnak külföldre menni, a
nyelvtanulás iránti érdeklődés is visszaesett
az utóbbi időkben. Az az igazság, hogy ezen
meg vagyok döbbenve.
– Két „bokréta”, ami bizakodásra adhat okot:
a Nemzetközi Hét, amelynek keretében egy
hálózat tagjaként a főiskolára nemzetközi
tanárok jönnek – bár sajnálatomra az ez
iránti hallgatói érdeklődés is folyamatosan
csökken. A másik „bokrétánk” a határon túli
képzéseink. 1998-ban az első felsőoktatási
intézmény voltunk, amelyik nappali tagozatos felsőoktatást hozott létre a határainkon
kívüli magyar fiatalok részére, először Székelyudvarhelyen, majd Dunaszerdahelyen.
Jó a határon túlra járni, és jó az ott élő magyar értelmiséget tanítani és feléleszteni.
– Bár ez nem látszik a munkádon, de tudom,
hogy már két éve nyugdíj mellett dolgozol. Miért
pont most döntöttél úgy, hogy leköszönsz a rektori posztról?
– 1982-től mindvégig elsőszámú vezető voltam. Ez 28 év! Mindez nagy megbecsülés, jó
érzés, de egyúttal megterhelő is. Pszichésen
és szakmailag is. A vezetői pozícióban eltöltött idő rajta hagyja a nyomát az ember idegrendszerén. Amit ma be tudok vállalni, hogy
továbbra is képzem a marketing szakembereket, és igyekszem átadni a felsővezetői tapasztalataimat. Továbbra is docense vagyok
a Közgazdaságtudományi Egyetemnek, ma
is részt veszek az ott folyó munkában is.
– Megvallom, én nem látom még ezt a kort.
Amióta csak ismerlek, egy dinamikus, aktív,
nyüzsgő embert látok, aki hihetetlenül közvetlen
a környezetével, és mindig megtalálja a hangot
a diákjaival. Te milyennek látod magad?
– Az talán mindent elmond, hogy vízöntő
vagyok. Innovatív, kreatív, ugyanakkor nem
befogható. Nálam a panelek nem működnek.
Építő típusnak tartom magam, nehéz időszaknak mindig azt éltem meg, amikor nem
kezdhettem valami újba. Az új az mindig
érdekelt, bátran belevágok bármibe, viszont
ha kész van, már nem tudok benne maradni.
Onnantól már nem nagyon köt le.
– Szervező voltam. Fölismerem a lehetőségeket, és nem agyalok rajta sokat, inkább a ráérzéseimre hallgatok – ezzel a módszerrel az
esetek nagy többségében sikerre lehet vinni a
dolgokat. Sikertelenség? – igen, biztosan volt
az is, de nem mélázok rajta, mindig csak előre figyelek. Az egész világot be tudtam járni
szakmai programokkal. Már 1988-ban volt
egy magánvállalatom, ami aztán nemzetközi cég is lett, 1996-ban pedig egy másikat is
létre hoztam.
– Talán nem szerénytelenség, ha azt mondom, hogy nagyon jó az alkalmazkodó-

készségem, a hallgatókkal is valószínűleg
ezért jó a kapcsolatom. A kérdéseikre nem
merev válaszokat adok, a döntést pedig minden esetben rájuk hagyom, mert azt bizony
nekik kell vállalniuk.
– Budapestről Tatabányára kerültél. Itt is élsz?
– Tatabányán 1992-ben voltam életemben
először, de nagyon megszerettem ezt a város, sőt ezt a megyét. ’93-ban Tatabányára
költöztem, 2000 óta pedig a szomszédos
Agostyánban lakom. A kertemre nagyon
büszke vagyok, most már szépen „beérett”,
s ha oda kimegyek, olyan, mintha nem is a
saját kertembe, hanem az arborétumba léptem volna.
– Ezek szerint kitűnő hely az otthonod a regenerálódásra. Mi az, ami kikapcsol téged, hogyan
szoktál pihenni?
– Sokat olvasok, főleg történelmi témájú
könyveket. Az idő múlásával, ahogy az ember egyre tapasztaltabb lesz, változik a látásmódja. Ezért is izgalmasak az ilyen témájú
könyvek. Időről-időre másképp látom az
eseményeket. Sokat utazom hivatalosan és
magánúton is. Azt mondhatom, hogy otthon
érzem magam az unióban, nekem a határok
eltörlése ezért is fontos volt. Tévét sokat
nézek és kártyázni is szoktam. Bridzsezek,
bár egyre nehezebb összehozni a partikat.
A számítógépen azonban naponta játszhatok
egy kicsit. Színházba szívesen járok, moziba
azonban nem. Ritkán vetítenek olyan filmet,
amit csak ott érdemes megnézni.
– Hogyan tovább? Milyen terveid vannak a közel-, illetve a távolabbi jövőt illetően?
– Most fél évig alkotói szabadságon lehetek.
Ez alatt szeretném megírni a Marketingkontrolling című könyvemet. Ezt már négy
éve tervezem. Sok esettanulmány, példa színesíti majd a tankönyvnek is szánt anyagot.
– Szeretném beindítani a Székelyudvarhelyi
tagozaton – a budapesti és a tatabányaihoz
hasonlóan – a marketing mesterképzést.
Továbbra is dolgozni fogok a MÜTF határon
túli tevékenységeinek bővítésén, kiszélesítésén, akár a szakterületek tekintetében, akár
a műszaki képzés exportálása kapcsán. Nyitni szeretnénk a Vajdaság és Kárpátalja felé.
– Mindezek mellett természetesen tovább
viszem a tantárgyaimat, hiszen tanár vagyok.
Ugyanakkor a kort egyre jobban megérzi
az ember, ezért folytatom a szisztematikus
visszalépegetést. 2002-ben letettem a Marketing Szövetség elnöki posztját, 2006-ban
bejelentettem, hogy 2010-ben már nem pályázok a főigazgatói posztra, folyamatosan,
tudatosan adom le a feladatokat. Most, hogy
a főigazgatói pálcát átadtam, semmiféle sokk
nem ért, ezt pontosan így terveztem. Rám
innentől más feladatok várnak.
Cseh Teréz
21. oldal

Hetvenedik születésnapját ünnepelte az idén dr. Horváth István, a Balassa Múzeum igazgatója

Az Ezeregyéjszaka esztergomi meséi
Mesébe illő történet az övé, de micsoda mese ez! Mintha az ezeregyéjszaka esztergomi fejezeteibe csöppentem volna. Egyre nagyobb ámulattal hallgattam dr.
Horváth István, az esztergomi Balassa Bálint Múzeum igazgatójának már-már
hihetetlennek tűnő élettörténetét, melyet át meg átszőnek a szinte csodaszámba
menő régészeti feltárások. Mert ki hallott már olyat, hogy egy régész a saját otthonában kutat, s ott egy törökkori fürdőre lel? Ámulatba ejtő véletlenek egész sorozata, csodába illő fordulatok, negyvenéves beteljesült Csipkerózsika-álom, a régi
öregek életre kelt meséi!
– Miért akart régész lenni, s főleg miért enynyire Esztergom-elkötelezett?
– A várépítészet, a magyarországi várak
egy időben nagyon érdekeltek, de valahogy
mindig Esztergom volt a szívem csücske.
Felvidékiek vagyunk, apám Bényben volt
kántortanító. Két Árpád-kori templom és
a Kárpát-medence legnagyobb Árpád-kori
földvára található ott, mi ezek tövében
éltünk. Később Párkányban laktunk. A
konyhánk ablakából a Várhegyet, a várat,
a bazilikát csodálhattam gyerekkoromban.
1945-46-ban kényszerűségből átkerültünk
Esztergomba. A Vízivárosban kaptunk
lakást, ahol az udvarunkat középkori városfal határolta és egy beépített rondella.
Az esztergomi Víziváros erődítményének
sarkában laktunk. A régi öregek arról me-

séltek, hogy itt rejtett, betemetett törökkori átjárók, alagutak, fürdők voltak.
– Mikor és hol tanulta ki a régész szakmát?
– Már gyerekként is bejártam a múzeumba, részt vettem Zolnay László ásatásain,
mindig is érdekelt a történelem, a régészet.
’56 után bizony nem vezetett egyenes út az
egyetemre, évente csupán kis létszámú
képzés indult, nehéz volt bekerülni. 1961ig – ekkor nyertem felvételt az Eötvös
Lóránd Tudományegyetemre – repülőgépműszerészként dolgoztam az esztergomi
repülőtéren. Egy történelemkedvelő ezredesnek köszönhetően akkoriban is sokat
foglalkoztam a történelemmel, sőt a környék műemlékeit repülőből, a levegőből is
megcsodálhattam.

– Az egyetemen László Gyula volt a professzorunk, a Nemzeti Múzeumban pedig
Méri István, a középkori osztály vezetője
foglalkozott velünk. Ők ketten igazán
nagy hatással voltak rám. Egyetemistaként
aztán lejártunk a veszprémi múzeumba is,
ahol a gyakorlati régészettel, a terepmunkával ismerkedtünk. Éri István volt a
megyei múzeum igazgatója, s tőle mindent
megtanulhattunk a kiállításszervezésről, a
muzeológiáról.
– 1966-ban végeztem. Az egyetemi évek
végén megnősültem, a feleségem Szekszárdon volt muzeológus, így egy időre
én is odakerültem. Később Szentendrén
kaptunk lehetőséget, majd először nekem,
később feleségemnek is sikerült Esztergomban állást szereznem régészként, itt, a
Balassa Bálint Múzeumban. 1969 óta pedig a múzeum igazgatójaként dolgozom.
– Több mint negyven esztendő a Balassa Múzeum élén. Termékeny évtizedek voltak ezek?
– Amikor ide kerültem, akkoriban nem
igazán jutott pénz az ásatásokra, mégis
– a csatornázásoknak köszönhetően – rengeteg új adatot sikerült összegyűjtenem.
1974-ben doktoráltam A középkori Esz-
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tergom helyrajza című témából. ’74-78
között pedig a múzeumi főállásom mellett az ELTE Régé-szeti Tanszékének
külső előadója is voltam.
– Alapvetően a működési területünk a
dorogi – korábban esztergomi – járás
volt, sok kisebb-nagyobb kutatást hajtottunk itt végre, rengeteg adatot gyűjtöttünk össze. Eddigi legjelentősebb
munkám a Magyarország Régészeti
Topográfiája című sorozat keretében
jelent meg: Esztergom és a dorogi járás
régészeti topográfiája címmel. Alkotótársaimmal – feleségemmel, H. Kelemen
Mártával és Torma Istvánnal – 1981-ben
ezért a munkánkért Akadémiai Díjban is
részesültünk.
– 1979-től 1984-ig a nagymarosi vízierőművel kapcsolatos, – Esztergom térségében folytatott régészeti feltárások egyik
szervezője voltam. Az 1979-1999 közötti
időben (több évi megszakításokkal) az
esztergomi vár királyi-érseki palotájának régészeti kutatását vezettem. Ennek
során ismertük meg az Árpád-házi királyok palotájának teljes kiterjedését,
ill. feltártuk az egykor csodálattal emlegetett „Vitéz érsek palotájának” jelentős
maradványait.
– Sajnos – így utólag – úgy érzem túl sok
időt fordítottam olyan dolgokra is, ami
elvonta a figyelmemet és az energiáimat
a régészettől, a tudományos munkától.
Nem is annyira a föltáró munkákra
szánt időt sokallom, mint inkább a más
irányú elfoglaltságaimat. Több cikluson
át városi és megyei képviselő is voltam,
két cikluson át (1994-2004) pedig – a
Balassa mellett – a Megyei Múzeumok
Igazgatóságát is vezettem. Ingáztam
Tata és Esztergom között. Túl sok időt
fordítottam ezekre, és túl keveset az írásra. De legalább a nyugdíjas éveim alatt
sem leszek munka nélkül, van mit bepótolnom! Az ásatásokra fordított idő pedig bőven megtérült, hiszen a középkori
Esztergomról sok új ismerettel lettünk
gazdagabbak, – az utóbbi években pedig
több törökkori műemlék is előkerült a
föld alól.
– A fürdőről szóló gyerekkori történetek
tehát valóságosak voltak?
– Valamennyi történet igaznak bizonyult.
1965-ben – még egyetemista voltam
–, amikor a házunk előtt csatornáztak.
Akkor végeztem egy kisebb leletmentő
ásatást, és egy XVI. századi török fürdőre, valamint más építészeti maradványokra bukkantam. Később a régi
lakásunk falait is sikerült megkutatni, s

beigazolódott, hogy a ház és a korábban
előtte talált leletek összefüggenek. Szép
Rüsztem budai pasa építtetett itt egy
nagy fürdőt, a Víziváros végében 156063 között. Ennek később az ábrázolását
is megtaláltam. Előkerültek jelentős
építészeti részletek. A pincénkben egy
nyolcszögletű fürdőmedence maradványaira leltem, valamint több törökkori
ajtó- és ablaknyílásra. Az előszobánkban
pedig előbukkant egy törökkori ablak és
boltozatrészlet is.
– De a többi török emlékről szóló történet is igaznak bizonyult. Sőt, van még
egy különös mesém. Ez is ’69-ben kezdődött. Itt a Víziváros északi végében
elbontottak egy házat, így fölszabadult
a szomszéd épület fala, amiről akkor
már tudtuk, hogy az valamikor egy török
imaház volt. Levertük az elbontott ház
szobájának a vakolatát, és így előkerült
egy nagyon szép, díszes törökkori ajtónyílás, két elfalazott törökkori ablak,
aztán még egy, és még egy... Szerencsére
itt később komoly kutatásokat tudtunk
folytatni, mert amikor a bős-nagymarosi vízierőmű építése megkezdődött, a
Nemzeti Múzeum engem kért fel a Visegrád–Esztergom térségében folytatott
régészeti feltárások részbeni szervezésére. Raktárként az előbb említett imaház
pincéjét béreltük, s így megfigyelhettük a
falakat. Kiderült, teljes egészében áll az
imaház, csak átalakították, a régi nyílásait befalazták és egy háromszintes lakóházat alakítottak ki benne. Találtunk
egy elfalazott kapunyílást a Duna felé a
várfalon, a fölötte lévő törökkori feliratos kőtábla, mely Szulejmán szultánnak
állít emléket, korábban is ismert volt. A
kapunyíláson át a Nagy-Dunára lehetett
kijutni az átkelőhelyhez Párkány felé és
az egykori hajókikötőhöz.
– Ennek az épületnek a kutatása aztán
sokáig váratott magára. 1999-ben jutottunk el odáig, hogy teljesen meg lehessen
kutatni, amikor a magántulajdonban
lévő épületet megvásárolta a Rosenberg
Hungária Kft. Felújítva vendégházként
szerették volna működtetni. Elsőként a
magyar tulajdonost, dr. Szekeres József
ügyvezető igazgatót sikerült meggyőznöm, hogy ez egy különleges, értékes
ingatlan, melyet érdemes lenne tovább
kutatni. Ő kötélnek állt. A feltárás során
kiderült, a török dzsámi teljes egészében
áll, csak a minaretje van részben visszabontva, de abból is 10 méternyi fölmenő
fal ma is áll, és benne még a csigalépcsőből is 9 eredeti lépcsőfokot megtaláltunk.
Mindez meggyőzte az új tulajdonosokat,
és folytatódhatott a munka!
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Dr. Szekeres József, Rosenberg Hungária Kft.: Beleszerelmesedtünk a dzsáminkba
– 1998-ban egy nagyon jól sikerült évzárás
után társam, Karl Rosenberg úr felvetette,
hogy vásároljunk egy lerobbant házat, amit a
cég majd felújít. Itt szeretett volna megszállni magyarországi üzleti látogatásai során.
Körülnézve Esztergomban, a Duna-parton,
a vár alatt egy régi épületet találtam. A várról rápillantva gyönyörű látványt nyújtott, s
reméltem, mindez Rosenberg úr tetszését is
megnyeri majd. Rosenberg úr azonban inkább
meglepett volt, mert ennyire idős házra azért
nem gondolt. Időközben ugyanis kiderült,
hogy az épület már az 1500-as években állt,
és az 1600-as években építették át dzsámivá,
ma pedig szigorú műemlékvédelem alatt áll.
A felújítása így nem is történhetett másképpen, mint a Balassa Múzeum felügyelete
alatt. Megkerestük hát a múzeum igazgatóját, dr. Horváth István urat. Megtekintettük
a helyszínt, majd az irodájában beszélgetni
kezdtünk. Horváth úr olyan lelkesedéssel,
odaadó, önzetlen szeretettel beszélt Esztergom történelmi emlékeiről, a dzsámiról,
ami az ingatlannal a tulajdonunkba került,
hogy egyszerűen beleszerelmesedtünk ebbe
az épületbe. Rosenberg úrral mindketten
szeretjük a történelmet, s úgy döntöttünk,
helyreállítjuk ezt a műemléket. Felajánlottuk
a múzeumnak, hogy mi finanszírozzuk a
munkát, és a múzeum irányításával végezzük
el a feltárási és felújítási munkákat.
– A döntésünket egy korábbi személyes élményem is befolyásolta. Egy külföldi utam
során sétálgattam egy kisvárosban. Azt vettem észre, hogy egy épületen, amely nagyon
szépen helyre lett állítva, egy táblát helyeztek

el: „felújította a Siemens AG”. Ugyan így egy
másikon, harmadikon egy másik nagynevű cég
neve állott. Valójában már akkor megfogalmazódott bennem, hogy milyen jó, hogy vannak
ilyen társaságok, akik ilyesmire is képesek. Jó
volt erre visszagondolni akkor, amikor mi is
úgy döntöttünk, hogy felújítjuk ezt az épületet.
Úgy éreztem, ezzel nekünk is sikerül valami
olyasféle többletet adni az embereknek, ami
túlmutat a mindennapi munkánkon.
– Összesen 1500 m3 föld kitermelésére került
sor régészeti módszerekkel. Az egész feltárás
és a felújítás során dr. Horváth István volt az
a szakember, aki vezette, figyelte, ügyelte,
segítette a munkánkat. Gyakorlatilag napi
kapcsolatba kerültünk vele. Átbeszéltük a
terveket, kikértük a véleményét, a régészeti,
történelmi információkra ala-pozva igyekeztünk a tervezőket abba az irányba vinni,
hogy a felújítás eredményeként olyan épületet
kapjunk, amely hiteles képet ad majd erről az
épületről. Persze a felújítás során – a feltárt
adottságoknak megfelelően – számtalanszor
át kellett alakítanunk a terveinket. Rengeteg
késő délutáni, esti elfoglaltságot adott nekünk mindez, s Horváth úr idejét, erejét nem
kímélve mindig ott volt velünk. Jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk, s számomra óriási
megtiszteltetés, hogy egy ilyen különleges,
szaktudással rendelkező emberrel dolgozhattam, hogy ilyen közel engedett magához.
Az az alázat, szerénység, ahogyan ő a város
értékeihez, az ezzel kapcsolatos munkákhoz
hozzááll, olyan kivételes adottságra utal, ami
mindenképpen nagy tiszteletet érdemel.
– Ez egy különleges, a XVII. században,

– Még egy kutatásom nyúlik vissza ugyancsak 1969-ig. A Víziváros déli végében,
pont ott, ahol a mese egy eltemetett török
fürdőről szólt, egy kertet be akartak építeni. Már az építési engedélyek is megvoltak.
Három kutatóárkot ástunk, s kiderült az
épület oly annyira áll a föld alatt, hogy a
boltozat indítása is megvan, tehát a kupolája magasságáig be volt temetve.
– Megtaláltuk a török fürdőt és a 4,5 méter magasan kiálló városfalat, amelyet ha teljesen feltárnánk, 9 méteres lenne! De veszélyben volt itt
egy sokszögalakú bástya és egy rondella is, amit
szintén a törökök építettek. A hatóságoktól kértem, hogy védjük meg ezeket a műemlékeket, és
hosszas utánjárás után végül a Magyar Nemzeti
Múzeum főigazgatója, Fülep Ferenc vállalta az
ügyet, levédette a területet, úgyhogy a tervezett
ház mégsem épülhetett meg itt.

– A felsorolt események 1969-ben történtek. Negyven évvel később, a tavalyi évben
sikerült csak kiásnunk mindezt a föld alól.
(A feltárás jelenleg is folyik.) Ezt a fürdőt
a várfal oldalában a szolgaféle népek és
az idegenek használták egykoron, akik
nem mehettek be az erődítménybe, a Vízivárosba. Eredeti formájában helyre lehet
majd állítani.
– Régészkedésem kezdete kötődik ehhez az
épülethez. Már gyerekként, fáklyával a kezemben a pincéket bújva kerestük a mesebeli
fürdőt! Negyven év után adatott meg, hogy
a gyerekkori álmot, a régi öregek meséjét
valóra váltsam! Igazi ajándék – mondhatjuk
úgy, születésnapi ajándék – mindez, hiszen
ilyen jó állapotú törökkori műemlék bizony
manapság már nem sok kerül elő.
Cseh Teréz

1605-ben épült műemlék, a valamikori török
birodalom területén ez a legészaknyugatibb
dzsámi, egy erődtemplom, amely a várfalra
épült. Különleges, mert egy gyilokjáró megy
keresztül az épületen, ahol egykor a katonák
közlekedtek, amikor a várat védték. Különleges, mert a minaretje egy átjáróval van
ellátva, de azért is, mert az épület kétszintes,
az alsó szinten egy középkori utat találunk, a
felső szint pedig a szakrális tér. Ilyen templomot, török dzsámit ezen kívül csak egyetlenegyet találhatunk. Európában több nincs
belőle.
– A dzsámi mellett áll az ún. Malom bástya,
a későbbi török fürdő. Vitéz János ideje előtt
ez egy egyköves malom volt, amellyel gabonát őröltek vízi meghajtással. 1470-től pedig
210 éven keresztül itt egy vízgép működött,
amely a Malom bástya mellett lévő toronyból
a vizet a várba juttatta fel. Mi ezt a szerkezetet reneszánsz vízgépnek neveztük el. Az
1400-as évek nagyszerű technikai vívmánya
volt a maga 62 méter emelőmagasságával.
Minden elismerésünk az elődeinkké, akik
ezt akkor meg tudták valósítani. Később ezen
a területen egy fürdőt alakítottak ki a meleg
víz hasznosítására, s ez egészen az 1950-es
évekig közfürdőként működött.
– A mellette lévő harmadik épület egy vasöntöde, ahol prímási öntöde működött,
majd ezt egy Petz nevű úriember bérelte.
Ő maga a dzsámi épületében lakott, és
itt üzemeltette a vállalkozását. Külön érdekesség, hogy Petz úr alapította meg az
esztergomi Marógépgyár elődjét, a Szerszámgépgyárat is.

Rosenberg Hungária Kft. - lég- és klímatechnika
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Ajka

Bulyáki István, a klaszter elnöke: Már
2004 óta együtt dolgozunk
A klasztertagok rendszeresen találkoznak, és tájékozódnak az időszerű kérdésekről

Túllép a határokon a kapcsolatrendszer – Bemutatkozik az Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter

Folyamatosan bővítik a szolgáltatásokat

Az Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter és szolgáltatásainak bővítése egy, eseményeiről, lehetőségeiről. Az információk
a gazdaság hálózati fejlődését elősegítő, együttműködési projekt, amely a KDOP gyors és pontos áramlását, megosztását közös
elektronikus levelezési lista is biztosítja.
keretében, az autóipar területén valósul meg.
A tavaly márciusban kezdődött, 30 millió forint összköltségű projekt elsősorban az Ajkai
Kistérségre koncentrál, de eredményei révén a
közép-dunántúli térség autóiparának innováció-orientált, hálózati szemléletű fejlesztésére
vállalkozik. A projekt célja az induló – de kitűzött céljaként akkreditált klaszterré váló – szervezet fejlődési pályájának indítása, az együttműködés megerősítése, az akkreditáció, a hazai és
nemzetközi reputáció megalapozása.
Sebestyén Csaba, a KPRF
Zrt. vezérigazgatója

A KDOP az ÚMFT része, 160 milliárd forintos
támogatási keretet biztosít 2007-2013 között, 5
prioritásra tagolódik, melyek közül a gazdaságfejlesztésen belül az infrastruktúra-fejlesztés és
az együttműködések támogatása a legjelentősebb. Ez utóbbi kategóriában támogatott a hazai
klaszterizáció fejlesztése. A klasztertámogatási
szerződésben vállalt feladatainak végrehajtását
szoros együttműködésben végzi a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel,
amely a KDOP Közreműködő Szervezeteként
a program által elvárt formai és szakmai követelmények egyértelművé tételével, folyamatos
konzultációval segíti a projekt hatékony és szakszerű végrehajtását.
A Közép-Pannon Zrt. vezetésével megvalósuló,
elsősorban az Ajkai Kistérség területén székelő,
a projekt megvalósítására vállalkozó, a kezdeti
19-ről mára 28 tagot számláló konzorcium 2
éven át tartó munkájában autóipari vállalkozások és térségfejlesztő szervezetek vesznek részt.
Az autóiparhoz és mechatronikához kötődő
tagság jelenleg 5 nagyvállalat mellett 24 kkv-t,
a régió legnagyobb egyetemét, a térség autóipari szakiskoláját és a gazdaság fejlesztésében
érintett háttérszervezeteket foglalja magában.
Többnyire az Új Atlantisz Ipari Parkba (Ajka)
települtek. A klaszter alapításának éve 2007, de
a tagok már 2004 óta együtt dolgoznak.

A KPRF Zrt., mint a klaszter menedzsment
szervezete által irányított együttműködés 7 fő
terület köré összpontosul:
* a projekt szervezeti, működési szabályozása
(nyitás, működtetés, zárás)
* a klaszter szervezeti, működési szabályozása
* klaszter szintű stratégiai tervezés, projektgenerálás
* szakértői, technológiai, partnerközvetítő adattárházak kialakítása
* a kommunikációs platformok kialakítása és
megerősítése
* a klaszter szintű menedzsment szolgáltatások
megalapozása
* nemzetközi kapcsolatok kiépítése, megerősítése
A 2007 tavaszán kezdődött projekt eredményeként mára elmondható, hogy a tagság együttműködése megszilárdult, rendszeressé váltak
a szakmai találkozók, benchmarking rendezvények. A stratégia, az arculati és marketingterv
kidolgozása szeptember végén zárult, a tagok
közti párbeszéd eredményeként közös termelési, fejlesztési kapcsolatok alakultak ki.
Az autóipari klaszter arculati elemeit felhasználva elindult a klaszter internetes honlapja,
mely a stratégiai szövetség egészének és tagságának ismertségét és belső információáramlását
egyaránt biztosítja. A tagok hírlevélben értesülnek az autóipari szakma és a támogatáspolitika

Kiemelten fontos a hatékony és megbízható
energiagazdálkodás. Elindult a közös gondolkodás a klaszter energiahatékonysági
koncepciójának kidolgozása terén. Felmérik a
tagok energiagazdálkodásának jelen állapotát,
megfogalmazódnak a költséghatékonyság és
innováció irányába mutató stratégiai prioritások, előkészítik a tagok konkrét fejlesztéseire,
beruházásaira vonatkozó projekteket.
A hálózati alapokra helyezett gazdaságfejlesztés
előtérbe kerülését mutatja, hogy a klaszter kapcsolatrendszere mára az országhatáron túlra is
mutat. Együttműködési megállapodást írtak alá
a Central Europe Programme által támogatott
AutoNet (2CE201P1) projekt konzorciumával,
hét közép-európai ország 9 régiója autóipari
szervezeteinek közös gondolkodását, tapasztalatcseréjét elindítva, közös termelési, fejlesztési
projektjeiknek utat nyitva ez által.
A KPRF Zrt. – stratégiai irányultságával összhangban – e projektben jelentkező feladatait
szoros együttműködésben végzi a gazdaság
élénkítésében érintett háttérszervezetekkel.
Tervezi az együttműködés kiterjesztését, azaz
a régió meghatározó autóipari vállalkozásainak,
kutató-fejlesztő és oktatási intézményeinek
bevonását, valamint más, nemzetközi szakmai
hálózatokhoz való csatlakozást is.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg
Projekt-azonosító: KDOP-1.2.1.-2008-0007.
Kedvezményezett: Közép-Pannon Regionális
Fejlesztési Zrt.
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VOSZ

Juhász József, a KEMKIK elnöke,
Demján Sándor a VOSZ ügyvezető
elnöke és Pordán Zsigmond a VOSZ
KEM-i elnöke a 15. Vértes Expo
megnyitóján 2008-ban

A Vállalkozók Országos Szövetségének véleménye: igen a kötelező regisztrációra, nem a kötelező tagságra

VOSZ elnökségi ülés a kamarák jövőjéről
A Vállalkozók Országos Szövetsége szeptember végén, elnökségi ülésen tárgyalt, és alakított ki állásfoglalást a magyar kamarai rendszer megújításáról. Az
érdekvédelmi szervezet megyei elnökével, Pordán Zsigmonddal beszélgettünk.
– Milyen álláspontot képvisel a VOSZ a kamarákkal kapcsolatban?
– Elnökségünk egyetért a talpra állás és
a felemelkedés fejlesztéspolitikai programjában (ÚSZT) megfogalmazottakkal,
a VOSZ támogatja a gazdasági kamarák
megerősítését szolgáló törekvéseket. Álláspontunk szerint olyan rendszert kell kialakítani, amelyet a vállalkozók több százezres közössége rokonszenvesnek tart. Támogatjuk a
kötelező kamarai regisztráció gyakorlatának
bevezetését, de a kötelező kamarai tagság
újraélesztését és a kötelező tagságból eredő
– adószerű – tagdíj kivetését nem tartjuk
szerencsésnek, mert ellenérzést vált ki a
vállalkozókból. A VOSZ álláspontja szerint
a kamarák gazdasági önkormányzatként működnének, szigorú vállalkozói kontroll alatt.
A kamarai szerepvállalás kibővítése során
többletjogosítványok is rendelhetők a gazdasági önkormányzatokhoz, így pl. a szakképzés,
a piacvédelem, a munkaügyi és munkavédelmi
ellenőrzések felügyelete. Ennek megteremtése
érdekében javasoljuk a jelenlegi tagolt kamarai struktúra egységesítését, azaz az intézményi rendszer egyszerűsítését és áttekinthetővé
tételét. Az állami gazdasági szerepvállalás
csökkentéséhez a gazdaságot szervező és patrióta gazdaságpolitikát folytató kamarák a vállalkozói közösség igénye alapján az államtól
átvett feladatokat látják el. Ezért a gazdasági
kamarák kibővült közfeladatainak ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet az állami
költségvetésből kell biztosítani. Támogatjuk
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azt az elképzelést is, amelynek értelmében a
gazdaság szereplőinek nyújtott többletszolgáltatások ellenértékéből származó bevételek
kiegészíthetik az állami költségvetésből biztosított forrásokat.
– Ezek szerint az egységes kamara nem érdekvédelmi szervezetként, hanem gazdasági
önkormányzatként működne. Mennyiben változnának így a jogosítványai?
– A kamarai rendszer átalakítása során egyértelműen rögzíteni kell, hogy a gazdasági
kamarák köztestületként nem vehetnek részt
a szociális párbeszéd intézményrendszerének munkájában. (OÉT, ágazati párbeszéd
bizottságok, Nemzeti ILO Tanács, Munkaerő-piaci Alap Irányító Testülete, regionális munkaügyi tanácsok stb.). A szociális
párbeszéd fórumain a munkavállalói érdekképviseleti konföderációknak kizárólag az
önkéntes tagsággal rendelkező vállalkozói,
munkaadói szövetségek lehetnek a partnerei.
A VOSZ a vállalkozói önkormányzatiságon
alapuló kamarai szereplőket stratégiai partnerének tekinti a magyar gazdaság és a vállalkozói környezet fejlesztésében. A szövetség
támogatja, hogy a szakmai normáknak való
megfelelés biztosításában és felügyeletében a
kamarai rendszernek a jelenleginél lényegesen nagyobb súlya legyen.
– Ma számos kamara működik országos és megyei struktúrában. Mi várható az egységesítéssel?
– Az egységes kamara az új rendszerben kol-

légiumok segítségével fogná össze az egyes
szakterületeken tevékenykedőket. Valószínű, hogy a megyei kamarák más rendszerben
folytatják tevékenységüket, de fontosnak
tartjuk, hogy a kibővített hatáskörüket erős
vállalkozói kontroll alatt végezzék. Persze
ezek még csak találgatások, ám úgy vélem, a
következő hónapokban választ kapunk ezekre a kérdésekre is. Mindenesetre az átalakulással kapcsolatban a VOSZ állásfoglalása
– amint azt elmondtuk – ebben a kérdésben
egyértelmű és világos, de számukra is fontos,
hogy egy erős kamara jöjjön létre.
– Közeledik az évvége, és ezzel együtt a VOSZ
nagyrendezvénye, az országos és a megyei Príma Díjak átadása. Mi lesz Komárom-Esztergom megyében?
– Idén november 27-én, ismét a MÜTF-ön
rendezzük meg a Megyei Príma Díj átadó
ünnepségét. Negyven jelöltet terjesztettek
be a díjra, ebből a szakmai zsűri tizet választott ki, akik közül hárman kaphatják meg az
elismerést. Íme a jelöltek, akik a tudomány,
a kultúra, az oktatás és a sport területén kiemelkedőt alkottak: Csokits János költő, Boros Ilona táncegyüttes-vezető, Zámbó Kornél festőművész, Balla András fotóművész, a
Limes tudományos folyóirat, Gubicza Antal
testnevelő tanár, dr. Szécsiné Domonkos
Erzsébet intézményvezető, a MH 25. Klapka György Lövészdandár Katonazenekara,
Petrik József újságíró és Sidi Péter sportlövő.
Továbbra is várjuk az anyagi támogatást
azoktól, akik a nemes céllal egyetértenek,
és hozzá kívánnak járulni a díjátadó gála
színvonalának emeléséhez. Számlaszámunk:
11600006-00000000-22316341.
Veér Károly

A Széchenyi Kártya Program keretében akár
100 millió forint támogatott hitel is felvehető
Szeptember elsejétől indul a Széchenyi Kártya Beruházási hitel
A Kormány programja a magyar gazdaság
talpra állításában nélkülözhetetlen szerepet
szán a mikro-, kis- és középvállalkozói
szektornak.
A Széchenyi Kártya Program kiterjesztésével
a kis- és középvállalkozások kedvezményes,
egyben
csökkentett
adminisztrációjú
finanszírozásának újabb lehetőségei nyílnak
meg, amelyek eddig hiányoztak a kkv szektor
hitelezésében. A KA-VOSZ-nak a VOSZszal és a MKIK-val hosszú évek példaértékű
összefogásával sikerült elérnie a Széchenyi
Kártya portfoliójának kibővítését, aminek
köszönhetően az évek óta sikeresen működő
folyószámla hitel mellett 2010. augusztus
elsejétől forgóeszköz, 2010. szeptember
1-jétől beruházási hitel felvételére van
lehetőség, továbbá a tervek szerint 2011.
január elsejétől elindul a pályázaton elnyert
forrásokhoz az önerőt biztosító finanszírozás
is. A KA-VOSZ Zrt. a VOSZ-szal és a
Kamarával együttműködve az ország összes
megyeszékhelyén gazdasági fórumot szervez,
aminek keretében bemutatja a kibővült
hitelportfolió részleteit a megye vállalkozóinak,
Széchenyi
Kártya
tulajdonosainak,
partnerbankok fiókvezetőinek, valamint a
megye és város vezetőinek.
A Széchenyi Kártya Program három elemével
(folyószámla,
forgóeszköz,
beruházási
hitel) egy vállalkozás akár 100 millió
forint támogatott hitelhez is hozzájuthat.
A Széchenyi Kártya Program termékei
egymásra épülnek, kiegészítik egymást. A
VOSZ, a Kamara és a KA-VOSZ irodáiban
igényelhető új termékportfolióra is jellemző
az egyszerű hozzáférhetőség, adminisztrációés bürokráciamentes ügyintézés, amit a két
érdekképviseleti szervezet valamint a KAVOSZ sok éves tapasztalata, és a munkatársak,
ügyintézők széleskörű szakmai felkészültsége
garantál.
Szeptember elsejétől igényelhető a Széchenyi
Kártya Program harmadik eleme, a beruházási
hitel, ami 50 millió forintig 10 éves futamidőre

vehető
fel,
így
jelentősen
megemelve az érték- és időhatárt.
Ebből a hitelből a vállalkozás több
projektet is finanszírozhat, és
mivel emögött is állami kamat- és
garanciadíj támogatás áll, a piacon
lévő legkedvezőbb feltételekkel
vehető igénybe, így a beruházási
hitelt 8,5 százalék körüli áron
kaphatják meg a vállalkozások.
A beruházási hitel fontos eleme,
hogy összevonható más hitelekkel
is, vagyis a már meglévők mellé is
felvehető, illetve emellé újabbak
is igényelhetők. Újdonsága a
Széchenyi Kártya Beruházási
hitelnek, hogy alapesetben a
bankok a beruházás tárgyát is elfogadhatják
jelzálognak, továbbá bővül a kezelési kör is. A
vállalkozások számára kifejezetten kedvező az
eddigi beruházási hitelekkel szemben, hogy a
Széchenyi Kártya Beruházási hitel nemcsak új
ingatlan, gép stb. vásárlására vehető fel, hanem
használtakra is.
Az augusztus elején elindított Széchenyi Kártya
Forgóeszköz hitel már most keresett termékké
vált a kkv-k körében, hiszen a folyószámla

hitel mellett a cégek napi működésének
finanszírozását segíti. A KA-VOSZ adatai
szerint a bankok folyamatosan kapcsolódnak
be a Széchenyi Kártya Forgóeszköz hitelezésbe
is, és már több tucat beadott hiteligénylés
van. A KA-VOSZ közlése szerint a kezdetek
óta a vállalkozások 180.590 Széchenyi
Kártyát igényeltek, az átadott kártyák száma
meghaladta a 135 ezret, amellyel több mint
800 milliárd forint hitelt juttattak el a kis- és
középvállalkozásokhoz.

A Széchenyi Kártya Programról
bővebben olvashat a www.kavosz.hu oldalon.
Bővebb információ kérhető kamarai irodáinkban:
Tatabányán:
Scheib Erika: 34/513-016; Vértesi Gabriella: 34/513-023
Esztergomban:
Juhász Eszter és Nádasi Zoltán: 33/523-100
Ügyfélfogadási idő:
hétfő-csütörtök: 8.00-12.00 12.30-15.45 óráig
péntek: 8.00-13.15 óráig
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Tatabánya

Jóna Imre a tatabányai Sárberki Általános Iskola nyugalmazott igazgatója

„Az életem minden része vállalható”
A tatabányai Sárberki Általános Iskola épületeit gyerekzsivaj helyett fúrásfaragás zaja tölti most meg. Felújítják az épületet, sokévnyi előkészítő munka
eredményeként. Az, akinek köszönhetően az álmokból életre hívott tervek lettek,
már csak kívülről figyeli, hogyan születik újjá a „sárberki suli”.
Jóna Imre, akit Tatabányán sokan ismernek
városi képviselőként és iskolaigazgatóként,
negyven év szolgálat után a nyugalmazását
kérte.
– Miért éppen a célegyenesben? Sokan fél
lábon is kihúznák, csak hogy átvághassák a
szalagot…
– Két évvel ezelőtt szívműtétem volt, figyelmeztető jelnek vettem. Tíz éve vezetem az
iskolát, a második igazgatói ciklusban szembesültem azzal, hogy az épületet hanyagul,
a Kádár-rendszer legrosszabb időszakában
építették. Sokáig kétműszakos tanrenddel
működött, jócskán lelakottá vált mostanra.
2007-ben jelent meg a felújításra lehetőséget
adó pályázati kiírás, a programban szerepelt
tatabányai óvoda és középiskola is. Nem volt
meg a város részéről a kellő támogatásunk,
és értek méltatlan ütések is, de több mint
háromszáz millió forintból 2011-re a diákjaink a város legmodernebb intézményében
tanulhatnak majd. Kemény munka volt, nagy
szakmai sikerként élem meg, de elég volt,
belefáradtam. Van, akire rábízhattam a kivitelezés felügyeletét és a visszaköltözést, én
megtettem a magam dolgát.
– Pedagógus inkább vagy képviselő, esetleg intézményvezető?
– Az elmúlt negyven évbe sok belefért.
Szegény családba születtem, fizikai munkás
voltam. Székesfehérváron dolgoztam három
műszakban. A munka mellett érettségiztem
le, szereztem meg az első diplomámat és
mellé még négyet. A későn jövő gyerekek
mohóságával tanultam, minden érdekelt,
az élet másik oldala mutatkozott meg számomra.
– Komáromba, majd Tatára kerültem a
megyei KISZ-iskolába, itt kezdtem pedagógusként. Mivel nem állami intézményként működtünk, az első időszakban nagy
módszertani szabadságot kaptunk, ez meghatározó volt. Később, a pártiskolában már
egyáltalán nem volt így, de az igazgatóm
elfogadta a munkámat, látta az eredményeimet. Mi pedig, fiatal tanárok, feszegettük a
határokat a tanítás és a politikai élet terén is.
Három és fél évvel a rendszerváltás előtt a
megyei pártbizottságnál dolgoztam, a párt28. oldal

vitákon elhangzó véleményeket kellett úgy
összegeznem, hogy azt a központi vezetés
is elfogadja. A heti jelentéseket nem húzták
meg, így ezekbe sikerült néhány markánsabb
véleményt is belecsempészni. Akkor sokan
nem merték felvállalni, sem elfogadni a
rendszerváltás szükségességét, elkerülhetetlenségét.
– Renitens voltam a továbbtanulásban is, politológiát az ELTE bölcsészkarán akartam
tanulni a pártiskola helyett, és élveztem az
ottani szabad légkört, a filozófiai vitákat. Itt
erősödött meg bennem a hit, hogy változásra
van szükség, ekkor jött el életem egyik sarokpontja – a rendszerváltás előtt lettem megyei
párttitkár. A feladatom a leépítés, a változások előkészítése volt. Nem a leghálásabb
poszt volt ez akkor, de harmincnyolc évesen
életemnek a fiatalság, a szerelem, a család,
a felhőtlen boldogság korszaka volt. Nem is
akartam tovább politizálni, visszavágytam
az iskolába. Elemi erővel vágtam bele a tanításba, történelemtanárként a Péch Antal
Szakközépiskolában szakmailag is kiteljesedhettem. Itt magas színvonalú aknász- és
geológusképzés folyt. A diákjaink értelmes,
nyitott fiatalok voltak, töriversenyekre jártunk, és jelentős sikereket arattunk. Nagyon

szép időszak volt ez. A politológia, történelem, népművelés mellett ekkor kezdett el
érdekelni a közgazdaságtan, színjeles diplomát szereztem belőle. Közben a bányászati
képzés megszűnt, a diákok köre felhígult,
már nem volt akkora öröm a középiskolai
tanítás. Ekkor váltottam ismét, mert hittem,
hogy az alapfokú oktatásban valóban sokat
lehet elérni, hiszen itt lehet letenni az alapokat. 2000. január 1-jével sikeresen pályáztam a sárberki iskola igazgatói posztjára,
ahol húsz évet töltöttem. Az első ciklus
igazi örömmunka volt – jó és elkötelezett tanári gárdával, sok pályázattal, kísérletekkel
– például a Minerva-programmal, amellyel
sikerült az iskola létszámát stabilizálni. A
második ciklus már a felújításért vívott küzdelemről szólt.
– Mikor vállalt ismét politikai szerepet?
– 1994-ben néhány baloldalit visszahívtak,
ekkor lettem Bánhida képviselőjelöltje.
Négy ciklust csináltam végig. Voltak nehéz
időszakok. Az emberek sokszor nehezen
értették meg a népszerűtlen döntések szükségességét, hátterét. Ilyen volt az ipari park
alapítása, hiszen az bánhidai földekre épült.
A szlovák kisebbséggel éjszakába nyúló vitáink voltak, de tízezer munkanélküli volt a városban, létkérdés volt a munkahelyteremtés.
Nehéz volt meggyőzni őket, de ma hétezer
család megélhetését jelenti az a terület, úgyhogy megérte a fáradtságot. Most azonban
képviselőként sem indulok, a következő húsz
év a családomé.
– A családé, és…
– És a ’94-ben elkezdett bánhidai helytörténeti kutatásomé, amely már 2400 oldalnyira
rúg, és a kirándulásé, a kertészkedésé. A
tétlenség engem megölne.
– Maradt ki valami az életéből?
– Filozófiát mindig is akartam tanulni, de ezt
akkor csak nappali tagozaton lehetett volna.
Végül történelem szakos tanár lettem, és
sosem tanultam filozófiát. De nem bánom.
Azt bánnám, hogy ha valaki úgy emlékezne
a velem való kapcsolatára, hogy tudatosan
megbántottam. Vezetőként sokszor sértettem érdekeket, de embereket soha. Az erkölcsi tisztaságot az elmúlt rendszerben is meg
lehetett őrizni, talán még jobban, mint most.
Igazából két dolog van az életben, ami nem
pótolható: az idő és a becsület. Ezért kell
mindig embernek maradni.
vitkóczi

Hírek a régióból

Králik Gyula és Sang Il Lee szerződésben rögzítik a kamarához
történő csatlakozást

A gazdaság aktív szereplője a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

Kamarai tag lett a Hankook Tire

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara tagjai sorába lépett – a helyi nagyvállalatok közül utolsóként – a Hankook Tire Magyarország Kft., az erről szóló megállapodást
a felek nemrégiben ünnepélyes keretek között írták alá. Az esemény kapcsán a kamara
elnökével, Králik Gyulával és általános alelnökével, dr. Kováts Miklóssal beszélgettünk az
aktuális teendőkről, eredményekről.
– Mit tud kezdeni a kamara az olyan nagyvállalatokkal, mint a Hankook Tire? Igazi élő
kapcsolatok ezek, vagy inkább csupán formális
összetartozás?
– A Hankook Tire belépésével az utolsó
nagyvállalat is a tagjaink sorába lépett – kezdi a beszélgetést Králik úr. – 2007–ben kezdték meg a tevékenységüket és mostanra érett
meg a helyzet arra, hogy csatlakozzanak a
szervezetünkhöz. Ezzel a város 10 legna–
gyobb adózóját a tagjaink között tudhatjuk.
Ezekkel a nagyvállalatokkal a kamara szoros
kapcsolatot tart. Negyedévente, félévente
megpróbáljuk tájékoztatni egymást az eltelt
időszak eseményeiről, illetve áttekintjük,
hogyan tudnák a tagok egymás munkáját
segíteni. Ezek a nagyvállalatok különféle fejlesztéseket, beruházásokat hajtanak végre, s
ez, akárhogy is nézzük, szorosan kötődik a
városfejlesztéshez. Hisszük, hogy ha ezeket a
nagyvállalatokat sikerül összefognunk ilyen
téren, bevonva ebbe az önkormányzatokat
és a felsőoktatási intézményeket is, új területfejlesztési koncepciót tudunk kidolgozni,
amely az eddigieknél jobban szolgálná a
város jövőjét. Két nagy út, az M6 és az M8
kereszteződésében vagyunk. Itt a Duna adta
vízi szállítási lehetőség, a kikötő. Tervben
van a széles nyomtávú vasút kiépítése Ukrajnától a kikötőig. Jó lehetőséget rejt magában
a kisapostagi repülőtér fejlesztése is akár az
egész megyének, sőt a szomszédjainknak is!
Éppen ezért közös pályázatokra, megvalósíthatósági tanulmányokra kell törekednünk,
együttműködésre a magyarországi logisztikai központokkal – különösen Székesfehérvárral.
– Az új Széchenyi–terv vitairata szerint meg kell
újítani a kamarákat. Önöket ez hogyan érinti?
– Azt szeretnénk elérni, hogy a megyei jogú

városok önálló kamarát tudjanak működtetni – kezdi válaszát Králik Gyula. – 25 ilyen
város van az országban, ma mégis ezek közül
csak Sopronban, Nagykanizsán és Dunaújvárosban van önálló kamara, illetve Érd
részben a pesti, részben pedig a Pest megyei kamarához csatlakozik. A többi helyen
a megye és a megyei jogú városok kamarái
egyben működnek. Pedig megyei jogú város
kamarájaként jobb szervezettséggel tudunk
dolgozni, a tagdíjaink pedig esetenként egy
kisebb megyének is megfelelnek. Közelebb
vagyunk a vállalkozásokhoz, és a tagok száma is alacsonyabb, mindez több lehetőséget
rejt magában a jó és szoros együttműködésre.
Javarészt személyesen ismerjük a vállalkozásainkat, így például a szakmunkástanulók
kihelyezését is jobban meg tudjuk oldani.
– Jó lenne, ha az új kamarai törvényt még az
idén tárgyalni tudná az országgyűlés. Abban
bízunk, hogy az a sok előkészítő munka,
amiben a kamarák részt vettek az elmúlt
időszakban, meghozza gyümölcsét, és olyan
megoldás születik, ami a vállalkozók érdekeit a legjobban szolgálja majd. Azt gondolom,
hogy a gazdasági válságból csak összefogással tudunk kijönni, s ennek az egyik eleme
éppen a kamarai törvény lehet, hiszen ez
összefogást ad.
– A kamarák szerepet vállalnak a szakképzésben illetve a felnőttképzésben. Milyen hírekkel
szolgálhatnak ezen a téren?
– Bizonyos szakterületen a szakmai kamarák különféle ún. credit–pontos képzéseket
írnak elő – feleli kérdésemre dr. Kováts
Miklós. – Minősítve vannak ezek az előadások, és bizony alkalomadtán elég borsos
áron érhetők csak el. Annak érdekében,
hogy a vállalkozások ne legyenek kiszol-

gáltatva a mindenkori piaci kínálatnak,
mi is szervezünk ilyen tanfolyamokat. Jelenleg építési vállalkozók alkalmazottainak
szervezünk tanfolyamot. Óriási előny számukra, hogy nem kell elutazniuk mondjuk
egy félnapos képzés miatt, és kamaránknál
jelképes összegért részt vehet a tanfolyamon, s gyűlhetnek a creditpontjai. Ez gyakorlatilag újdonság a kínálatunkban.
– Az országos felnőttképzés kialakításában,
ami országos szinten volt koordinálva, kamaránk részéről sok szakember vett részt ebben
a munkában – veszi vissza a szót Králik úr.
– Tavaly év végétől szakértői csapatot működtetünk, hogy ha véleményezni kell valamit, például a szakképzés területén, vagy
a Széchenyi-terv bizonyos részeit, akkor a
városban lévő vállalkozások elismert szakemberei itt a kamarában véleményezik ezeket a munkákat, amelyeket aztán továbbítani
tudunk a megfelelő fórumokra.
– A szakképzés sikereihez tartozik az is
– folytatja a gondolatot Králik úr –, hogy
sikerült elérnünk két évvel ezelőtt – éppen a Hankook Tire igényeire támaszkodva –, hogy az Országos Képzési Jegyzékbe
felvegyék a gumiipari szakmunkásképzést.
A közel-múltban újabb előrelépés történt,
sikerült elérnünk, hogy a kiemelten támogatott szakmák közé is besorolják azt. Ennek
eredményeként azok az intézmények, akik
ezt a szakmát oktatják, kiemelt támogatásban részesülhetnek, az oktatásban részt
vevők pedig emelt ösztöndíjat kaphatnak.
A cél az volt, hogy a régióból kerüljenek ki
azok a szakemberek, akiket a Hankook Tire
foglalkoztathat. Ma ugyanis távoli pontokról
kénytelenek idehozni a szakembereket, ami
rengeteg problémát vet fel.
– De ugyanebbe a kérdéskörbe tartoznak a
vasipari szakmák is, a kohászati melegüzemi
technikusi képzés. Ez is hiányszakma, és ma
már ez is a kiemelten támogatott szakmák
között szerepel. Nincsenek ilyen szakemberek, holott a város nagyvállalata, az ISD
Dunaferr igényt tartana rájuk. Van tehát
még mit tenni ezen a téren!
Cseh Teréz
29. oldal

Gazdaság

Iparszövetségek régiós találkozója
Utalt arra, hogy dr. Vadász úr részéről elhangzott, hogy a változások időszakát éljük, de változtatás kell a kis- és középvállalkozások helyzetét
érintő pályázatok területén is. Előbbre kell lépni
e szektor gazdasági fejlődését segítő pályázatok
támogatási intenzitásának növelésében, és csökkenteni a döntéshozatal időtartamát.
Házigazdaként dr. Petőcz ErAz Országos Érdekegyeztető
zsébet, a Komárom-Esztergom
Tanáccsal kapcsolatban elmondMegyei Iparszövetség KISZÖV
ta: bízunk abban, hogy az OÉT
ügyvezető igazgatója köszöntötte
tovább fog élni, szerepe fontos,
a vendégeket, a Közép-dunántúli
egyedüli csatorna ahhoz, hogy
régióban tevékenykedő vál-lalkoa munkáltatók, a munkavállalók
zások képviselőit, Fejér, Veszpés a kormányzat képviselői e
rém megye Iparszövetségének
tripartit rendszerben hozzák meg
vezetőit, úgy is, mint társszerveközös döntéseiket. Ezt indokolta
zőket, valamint az előadókat.
azzal, hogy az OÉT összhangban
Dr. Vadász György a vállalkozávan az EU intézményrendszersok gazdasági helyzetéről szóló
ével is.
előadásában felhívta a figyelmet
Szólt arról is, hogy szövetségük
azokra a problémákra, amelyek
elnöksége foglalkozott a köteaz utóbbi húsz esztendő hozta
lező kamarai tagság kérdésével.
Nagy Judit, dr. Petőcz Erzsébet és dr. Vadócz Görgy a tatabányai fórumon
szerkezetváltás során keletkezA kötelező kamarai tagságot
tek. Új piacokat kellett keresni,
elutasítják. Azt azonban célszeA továbbiakban az érdekegyeztetésre terelődött
beözönlött a külföldi tőke. Ez
rűnek tartanák és átgondolásra
nem a mi választásunk volt – de elkerülhetetlen. a szó. A kormányzat fontosnak tartja az Orszá- javasolják, hogy a gazdasági szféra szereplői az
Tény, hogy a multik versenyképessége kiváló, gos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) működését, általuk szabadon választott érdekképviseleti szöugyanakkor a kis- és középvállalkozások foglal- noha fél éve ilyen tárgyalások nem voltak. Ezt vetségnek vagy kamarának kötelezően tagjai legazzal indokolták, hogy a választásokkal a nép yenek, vagyis a választás szabadságát biztosítani
koztatják a munkaképes lakosság 72%-át.
Ami mellett nem mehetünk el szó nélkül, az az parancsát kapták meg, azt kellett teljesíteni, kell. Megítélése szerint így a vállalkozói szféra
ország költségvetése: minden évben többet köl- az érdekegyeztetés ezután kerülhet sorra. Egy- tagjai gazdasági tevékenységükhöz a szükséges
ébként az OÉT-ről való törvénymódosítás is információkat, szolgáltatásokat megkapnák és
tünk, mit amennyi a bevételünk.
A harmadik problémakör a foglalkoztatás hely- szerepel a parlament programjában.
problémáik megoldása is eredményessé válna,
zete. A szerkezetváltás, a globalizáció magával Terítékre került a kötelező kamarai tagság
hozta, hogy a gép került előtérbe az emberrel kérdése is. Elkészült egy
szemben – ezzel bizony a foglalkoztatás nem tervezet, amely erős korA Rókus Klaszter Kézikönyv tartalmazza a Pólus Programot. A
bővül, húsz éve egyhelyben járunk. Ugyanakkor mányt, erős kamarát vetít
folyamatosan frissített kiadvány hasznos útmutató a tagoknak.
– Vadász úr megítélése alapján – tervszerűbb elénk. Ám arról, hogy a
gazdálkodáspolitikával eredményesebbek lehet- kamara milyen állami feltünk volna. Ma a 10 millió lakost mindössze 1,8 adatot venne át, szó sincs.
ami működésüket garantálná.
A tagok nem tudják, mit kapnak. A parlament A fórum folytatásaként Nagy Judit, a Pólus
millió „látható” dolgozó tartja el.
Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy nálunk elfoglalt más kérdésekkel, a politika még nem irodavezetője vázolta a klaszterek szerepét
elenyésző a részmunkaidő, a távmunka aránya. döntött, a szolgáltatásnak sem személyi, sem gazdaságunkban. Hangsúlyozta, hogy e laza
Hollandiában a nők 73%-a részmunkaidőben tárgyi, intézményei nincsenek meg.
ágazati szövetségeket a magánszféra vezeti, piaci
tevékenykedik. Nálunk csupán látszatintézkedé- Dr. Petőcz Erzsébet összefoglalójában húsbavá- viszonyok szabályozzák. Az együttműködés az
seket hoztak ezen a téren, erre viszont nem lehet gónak nevezte az elhangzott témaköröket és a alapja a földrajzilag is közel álló vállalkozások,
felszínre került problémák megoldására a változ- önkormányzatok, intézetek között. Egy iparág„fehérgazdaságot” építeni.
Örvendetes a célkitűzés – mondta Vadász tatások szükségességét.
ban dolgoznak, de egyúttal versenytársak is. A
György – 10 év alatt 10 millió munkahely lét- Az elhangzott témakörökkel kapcsolatban a fog- klaszter akkor jó, ha minden résztvevő számára
lalkoztatás helyzetét ille- előnyt jelent, ám a tagok nem adják fel egyéni
tően kiemelte a gazdaság célkitűzéseiket.
Hazánkban 1,8 millió látható dolgozó tart el 10 millió lakost. Ez
igényeihez igazodó szak- A pólus 2007 óta tart kapcsolatot a klaszterekkel,
még az USA vagy Japán számára is elfogadhatatlan arány lenne.
ember ellátottság fontos- amelyek száma napjainkban eléri a kétszázat. Az
ságát. E területen ugyan iroda csak ajánlásokat tesz, útmutatással szolgál.
a változás a korábbi évek- Ezen túlmenően mindenki saját maga építi fel
rehozása. Ebben oroszlánrésze lehet a kis- és
ben
a
szakképzést
érintő
törvénymódosításokkal rendszerét. Hogy az valóban jól működjön, a
középvállalkozásoknak. Mi kell hozzá? Piac, a
jövedelmek emelkedése, a hazai vállalkozások elkezdődött, de további változtatás szükséges, maguk által választott menedzsereken múlik.
hatékonyabbá tétele. No és az adminisztrációs ami a vállalkozások szakemberszükségleteinek
kielégítését és egyben a foglalkoztatás növelését
M. Tóth Sándor
költség lefaragása.
is eredményezi.

Milyen a kis és középvállalkozások helyzete, lehetőségeik hazánkban? Van-e szerepe
napjainkban az érdekegyeztetésnek? Kötelező legyen-e a kamarai tagság? Ezekre a
kérdésekre válaszolt dr. Vadász György, a Magyar Iparszövetség ügyvezető társelnöke
Tatabányán, a Hotel Árpádban megrendezett regionális fórumon. Nagy Judit, a Pólus
Programiroda hálózatfejlesztési irodavezetője a klaszterek szerepéről tartott előadást.

30. oldal

FMKIK

A fejlődésért fogtak
össze a politikai és
gazdasági szereplők
Székesfehérváron az országban elsőként írt alá versenyképességi szerződést a város vezetése és a megyei vállalkozókat képviselő Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (FMKIK).
A közös érdek Székesfehérvár gazdaságának fejlődése, amelyhez elengedhetetlen, hogy a politika megfelelően nyugodt környezetet teremtsen – mondta Radetzky Jenő.
A négy évre szóló versenyképességi szerződést Radetzky Jenő és
dr. Cser-Palkovics András, utóbbi még városi polgármesterjelöltként
írta alá. A kamara célja az együttműködéssel, hogy a politika hallgassa meg és vegye figyelembe a gazdaság igényeit. Ennek érdekében
megerősítik az 1998-ban alakult, de hatékonyan nem működő gazdaság-önkormányzat párbeszédtanácsot.

Korábban lendületesen fejlődött Fejér megye gazdasága, Székesfehérvárt és vonzáskörzetét kiemelkedő adótermelő képessége
országos szinten fontos tényezővé tette. A fejlődés üteme azonban
lelassult, majd a gazdasági válság hatására megtorpant. A felfutáshoz
változtatásokra van szükség, amelyek irányait foglalták össze a versenyképességi szerződésben.
Ezek sorában szerepel egyebek között egyfajta lobbierő és kapcsolati
tőke kiépítése a helyi vállalkozásokért; a helyi adórendszer, a lokális
rendeletek áttekintése; a szakképzés-oktatás rendszerének felülvizsgálata. Országszerte jelentkező igény például, hogy a közbeszerzési
tenderek kiírásakor biztosítsanak hangsúlyosabb részvételi lehetőséget a helyi vállalkozások számára. Szükséges a város infrastrukturális
fejlesztése és a helyi gazdaság szerkezetváltása is, nagy hangsúlyt
helyezve a zöldenergiára és háttériparára, az informatikára, illetve a
sport- és egészségturizmusra.
A szerződés aláírása a városban is felerősítette a gazdaság szereplőinek felelősségvállalását, de más megyei kamarák is élénken
érdeklődnek, követnék a jó példát. Dr. Cser-Palkovics András polgármesterjelöltként megígérte, hogy ha sikerrel jár, és megválasztják
Székesfehérvár polgármesterének, újra ellátja azt kézjegyével. Kiemelte azonban, hogy az együttműködés nem a személye miatt fontos;
azt a város mindenkori vezetőjének kell komolyan vennie.
vitkóczi

dr. Cser-Palkovics András, Parragh László, Krisán László, Auth Henrik (Garantiqua Hitelgarancia Zrt.), és dr. Szöllösi László (NGM)

Százmillió forint
támogatott hitel
a vállalkozásoknak
Székesfehérváron, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházából indult útjára a Széchenyi Kártya
Program új elemeit bemutató roadshow. A már igényelhető forgóeszközhitel és beruházási hitel mellett várhatóan
2011. januárjától önerő hitellel segítik a pályázati források
nagyobb arányú kihasználását.
2010. augusztus 2-án indult a Széchenyi Kártya Programban a
forgóeszköz-hitelezés. A vállalkozások hitelportfóliójának racionalizálása, piacaik megtartása és bővítése érdekében maximum
25 millió forintos, legfeljebb 3 éves futamidejű Széchenyi forgóeszközhitelt indított a kormány, amelyre 2 százalék kamattámogatást
és garanciadíj-támogatást biztosít.
2010. szeptember 1-jétől a beruházások ösztönzése, a vállalkozások piacainak megtartása és bővítése érdekében beruházási hitel
indult, amelynek legmagasabb összege 50 millió forint lehet legfeljebb 10 éves futamidővel. A beruházási hitel fontos eleme, hogy
összevonható más hitelekkel, és alapesetben a bankok a beruházás
tárgyát is elfogadhatják jelzálognak, és használt ingatlan, vagy
gépvásárlásra is felvehető.
2011. január 1-jétől újabb 50 millió forintos, legfeljebb 10 éves futamidejű önerő hitel indul Széchenyi Kártya Programban a pályázati források nagyobb arányú kihasználása és a sikeres projektek
számának növelése érdekében.
Az országjáró sorozat nyitórendezvényének házigazdája Radetzky
Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt, aki
szerint a kis- és középvállalkozások támogatása, erősítése megyei
érdek is. Az országos roadshow első állomásán Krisán László, a
Széchenyi Kártyát közvetítő Kavosz Zrt. vezérigazgatója elmondta: a Széchenyi Kártya Program három elemével egy vállalkozás
akár 100 millió forint támogatott hitelhez is juthat. Parragh László,
az MKIK elnöke a kezdeti bizalmatlansághoz képest különösen jó
eredménynek tartja az eddig 800 milliárdra rúgó kihelyezett hitelállományt. Parragh szerint a konstrukció, amelyik több kormányzati ciklust is túlélt, az összefogás jelképe, hiszen a pénzintézetek,
az MKIK, a VOSZ és a garanciát, valamint kamattámogatást
nyújtó állam is részt vesz benne.
Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár újonnan megválasztott
polgármestere és országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a város
eredményei meghatározóak az ország gazdasági teljesítőképességét
tekintve, így kiemelten fontos a fehérvári vállalkozások fejlesztése.
VÉ
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A controlling gyakorlata Új inkubátorház
– konferencia Tatabányán Székesfehérváron
A Magyar Controlling Egyesület 2010. október 21-én 9.00-19.00 óra
között tartja ez évi Controlling Konferenciáját Tatabányán, a Modern
Üzleti Tudományok Főiskoláján.
A controlling gyakorlati alkalmazását és a vállalatirányítás aktuális
kérdéseit kiváló előadóktól ismerhetik meg. Az egyesület célja lehetőséget biztosítani a szakmai kapcsolatépítésre, olyan controlling megoldások ismertetésére, melyek a különböző tevékenységű vállalatok
és intézmények gyakorlati tapasztalataival színesítve mutatják be a
controlling szakma és a vállalatirányítás mindennapjait.

A program:
9:30-10.00
10:00-10.10
10:15-10.50

Regisztráció
Köszöntő
Controlling a válságban - erre is van eszközünk?
Előadó: Dr. Bodnár Viktória, egyetemi docens,
Corvinus Egyetem
IFUA Horváth&Partners Kft. ügyvezető partner
10:55-11:40
Marketing controlling
Előadó: Dr. Kandikó József főiskolai tanár,
marketing szakértő,
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája
11:40-12:00
Szünet
12:00-12:45
Lean Management a Coloplast Hungary Kft.-nél
Előadó: Katona Rita, controlling manager,
Coloplast Kft. Nyírbátor
12:45-14:00
Ebéd
14:00-14:45
A controlling rendszer kialakításának feltételei
és lehetőségei a Suzuki esztergomi gyárában
Előadó: dr. Urbán László vezérigazgató helyettes,
Suzuki Zrt.
14:50-15:35
Egy hatékony controlling rendszer a Borg Warnernél
Előadó: Szarka Gábor, controller,
BorgWarner Turbo Systems Alkatrészgyártó Kft.
15:35-15:45
Szünet
15:50-16:35
A controlling rendszer kialakítása egy
középméretű vállalatnál Németországban
Előadó:Andreas Kovacs ügyvezető, MCS
Management & Controlling-Service
Vezetési Tanácsadó Kft.
16:40-17:15
Családi vállalkozás fejlődése a controlling
támogatásával
Előadó: Purnhauser Dénes ügyvezető. AVEX Kft.
17:30-19:00
Állófogadás
*A programváltozás jogát fenntartjuk
Részvételi díj: MCE tag 27.000 Ft/fő, nem MCE tag 30.000 Ft/fő
A részvételi díj magában foglalja a konferencián való részvételt, a
rendezési, és a konferencia költségeit. A Magyar Controlling Egyesület a szünetekben kávéra és frissítőre, délben ebédre, este fogadásra
hívja meg a konferencia résztvevőit. A részvételi díj tartalmazza a
vendéglátási költségek közterheit is.

Jelentkezés és felvilágosítás:
info@mce.hu vagy www.mce.hu.
Felvilágosítást ad: Dénes Tamásné
Magyar Controlling Egyesület
Levelezési cím: 1147. Budapest, Benkő u. 9-11.
Tel. : +36-30-630-6633; fax: +36-1- 220-1976
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Inkubátorházat épített Székesfehérváron, az Alba Ipari
Zónában a Maros Kft. A kiadó helyiségek többsége már
elkelt, csupán 3-4 iroda, illetve egy több részre osztható
570 négyzetméter alapterületű műhely vár még betelepülőre – mondta az átadás alkalmából Tóth Ferenc, a
Kft. ügyvezetője.
A Maros Kft. 2008. szeptemberében kezdte meg az Inkubátorház kivitelezési munkáit az Alba Ipari Zónában. Tóth Ferenc
ügyvezető igazgató az átadáson elmondta, hogy húsz évvel
ezelőtt családi vállalkozásuk autómosással és gumiszereléssel
kezdte, üzemeltettek fitnesztermet, és üzletvezetési tanácsadással foglalkoztak. A családi vállalkozás által 186 millió
forintos beruházással, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 79 millió forintos vissza nem térítendő támogatásával tető alá hozott létesítményt szeptember közepén avatták
fel.
Székesfehérvár új inkubátorházának helyet adó Alba Ipari
Zóna kialakítása az 1990-as évek közepén kezdődött egy 62
hektáros egykori lucernaföldön, 101 millió forint kezdőtőkével.
Az Alba Ipari Zónában ma 47 betelepült cég működik, melyek
összesen 14 milliárd forintnyi befektetett értéket képviselnek.
A vállalkozások közül 31 székesfehérvári kis- és középvállalkozás – mondta dr. Bódizs Tamás, az Alba Ipari Zóna Kft.
elnök-vezérigazgatója.

dr. Cser-Palkovics András és dr. Tóth Ferenc
Az 1510 négyzetméter alapterületű épületben 10-11 kezdő vállalkozás talált, illetve talál helyet, s vehet igénybe az indulását
könnyítő infrastruktúrát és szolgáltatásokat. A Közép-dunántúli régióban 18 inkubátorház épült az elmúlt időszakban,
illetve kerül rövidesen átadásra. Közülük 9 Fejér megyében
készült el, a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program
pályázatán nyert 1,5 milliárd forintos támogatással, s további
három nyertes projekt megvalósítása kezdődhet meg – mondta
dr. Cser-Palkovics András a regionális fejlesztési tanács elnökeként. A kezdő vállalkozásokat befogadó és segítő inkubátorházak építése jól szolgálja a gazdaság élénkítését – tette hozzá.
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A Fejér Megyei Szent György Kórház nyertes pályázata

Csaknem 600 millió a betegellátásra
A Fejér Megyei Szent György Kórház nagyot léphet előre a sürgősségi betegellátás terén. 2011 augusztusára egy kétszintes épülettel gazdagodhat az intézmény. A projekt összköltsége 594 millió forint, a támogatás mértéke 90%-os,
értéke 534 millió forint – jelentette be a kórház stratégiai igazgatója, dr. Szabó
László az ünnepélyes együttműködési szerződés aláírásakor.
A TIOP pályázat révén egy új kétszintes
épületben 8 rendelőt, vizsgálót, nagyméretű várót alakítanak ki, a földszinten
pedig kiszolgáló helyiségek lesznek.
Megtörténik végre a mentőbejáró fedetté tétele, valamint a mostani sürgősségi
osztály egyes helyiségeinek rekonstrukciója. Új helyre kerül majd a fekvőbeteg
részleg intenzív kórteremmel. A helikopter-leszálló világítási rendszerének
korszerűsítése sem várat tovább magára.
Mindezek elkészülte után 28 db új orvosi
gép-, műszer beállítása fog megtörténni
– ezeket a Pikosystem Zrt. szállítja. A
társaságot dr. Maróth Gáspár vezérigazgató képviselte.
A diagnosztika és a hotelépületek közöt-

ti udvaron kell elképzelni az új kialakítás
helyszínét. A szeptember 6-án keltezett
együttműködési szerződést a kivitelezést elnyert ZÁÉV Zrt.-HÉROSZ Zrt.
partnercégek vezetői – Peresztegi Imre
vezérigazgató, Gerencsér László elnök
vezérigazgató – szintén aláírták, s már
ezen a napon át is vették a munkaterületet.
A munkálatok végzéséig a kórház sürgősségi bejáratát – új ajtószerkezettel
– áthelyezték a hotel 9 emeletes épület
főbejáratához, aminek gépkocsi- és gyalogosforgalmát is biztosítják egyidejűleg,
s ez a portarész éjjel-nappal nyitva tart.
Dr. Göde Andrea

Ezerjó Rallysprint Bal-Fékkel
A napokban a Kisbér és Mór között festői környezetben elterülő 250 lelkes Aka
adott otthont a Prohot Ezerjó rallysprint
bajnokság 4. fordulójának. A szomorkás
őszi idő ellenére 45 páros vágott neki a
faluban kialakított hat kilométer hosszú
gyorsnak. A kijelölt távot a szokásoknak
megfelelően mindkét irányban teljesítette a mezőny, az első körben háromszor,
majd a pálya átrakása után még kétszer.
A Bal-Fék Rallye Team két egységgel vett
részt a küzdelemben. A Lőrinc Norbert/Kis
Anita duó a Golf/II TDI-t egyre jobban
megszokva körről körre javuló eredményt
produkált. A dobogós helyezést végül egy
apró műszaki hiba akadályozta meg. A 4.
körben szétcsúszott a Golf turbórendszere,
és így az autó erejével együtt a dobogós
remények is elszálltak. Mindezek ellenére
H/3-ban a negyedik helyet könyvelhették
el. A Fellegi Gábor/Turbacs Viktor páros
új autója még várat magára, ezért a páros
ismét az őket Oroszlányban cserben hagyó
A/5-ös Suzukival állt rajthoz. Ezúttal elmaradtak az izgalmak. A párosnak sikerült
bebizonyítania, hogy a kétéves kényszerű
szünet alatt semmit sem felejtettek, és könynyedén hozták a kategória második helyét.

A Lőrinc Norbert/Kis Anita duó a GOLF/II TDI-vel a 4. helyen végzett
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Miss Universitas szépségverseny Tatabányán, október 27-én

Ki lesz a legszebb egyetemista?
Hamarosan kiderül, ki marad versenyben a Miss Universitas királynői címéért!
Magyarország legszebb egyetemista és főiskolás hallgatói idén Tatabányán, Magyarország első ökofőiskoláján, a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján mérik össze
szépségüket. A részt vevő hölgyeknek tudásukról is számot kell adniuk, hiszen a
verseny mottója továbbra is: „Szépek és okosak”. A közönség online szavazatai
alapján dől el, hogy kik jutnak a döntőbe.
A szépség mellett, a tudás is sokat számít!
Idén 150 felsőoktatásban tanuló hölgy
jelentkezett a 2002 óta megrendezett
Miss Universitasra. A júniusi előválogatókat követően, a zsűri döntése alapján
13 főiskolás és egyetemista jutott tovább
a fotózással egybekötött középdöntőbe.
A gyönyörű hallgatókról Boros István,
fotóművész készített képeket. A fotózást
megelőzően profi sminkesek és fodrászok
gondoskodtak arról, hogy a lányok a legjobb formájukat hozzák. A versenyben
maradt hölgyek fotóit és a velük készített
interjúkat a CKM.hu, valamint a Missuniversitas.hu oldalán lehet megtekinteni.
A közönség online szavazatai alapján dől
el, hogy kik jutnak a döntőbe. A végső
megmérettetésen a külső mellett, a lányok

intelligenciáját, általános műveltségét és
érvelőképességét is figyelembe veszi a
zsűri.

Fontos ügyek, jótékony célok,
komoly lehetőségek

A látványos show-elemekkel tarkított
döntőn, a résztvevőknek olyan fontos
ügyek mellett kell érvelniük, mint környezetvédelem, egészségre nevelés, tolerancia. A szervezők kiemelt célja, hogy
a leendő királynő ne csak szépségével és
tudásával tűnjön ki, hanem olyan fontos
ügy arca is tudjon lenni, amelyre felfigyelnek az emberek. Utóbbi azért is nagyon
lényeges, mert a tatabányai döntőn derül
ki az is, hogy ki képviselheti hazánkat a
Tokióban megrendezendő világversenyen,

a World Miss University-n. Ezen felül
a győztes automatikusan bejut a Miss
World és a Miss Universe összevont szépségversenyének magyarországi középdöntőjébe, ahonnan egyenes út vezethet a két
legnevesebb nemzetközi szépségverseny
gálájába, a Királynő című műsorba. Itt
dől el, hogy ki képviseli Magyarországot
a Miss World, a Miss Universe és a Miss
Earth versenyén.
A szervezők a tetszőleges áron megvásárolható belépőjegyek árából befolyt összeget a vörösiszap katasztrófa áldozatainak
ajánlják fel!

A Fejér Megyei Közgyűlés volt elnökének, dr. Balogh Ibolyának megsokasodott teendői

Új közigazgatási hivatalok – új vezetők

Húsz közigazgatási hivatal vezetője vehette át kinevezését szeptember 1-jén dr.
Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi minisztertől a Parlamentben.
Köztük van az eddigi Fejér Megyei Közgyűlési elnökként tevékenykedő dr. Balogh Ibolya. Eddig is szerteágazó munkát végzett, most azonban még összetettebb
feladatok megvalósítása előtt áll a törékeny, ám határozott asszony.
A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt ágazatnak tartja a mostanság túlbürokratizálttá vált közigazgatást.
A cél egy hatékonyabb, szervezettebb,
átláthatóbb és olcsóbb, s mindenképp
az ügyfelek megelégedésére működő
hivatal megteremtése. Az állampolgárok
jó közérzetéhez igenis járuljon hozzá a
hatóságok segítőkész, ügyfélbarát hozzáállása! S ki ne szeretne hivatali packázás, ide-oda futkosás helyett egyszerű és
gyors ügyintézést?
A probléma gyakorlati megoldásának
előkészítése már folyik. Keresik azokat
a lehetőségeket, hogy integrált ügyfélszolgálati irodák nyílhassanak 2011. január 1-jétől, ahol ügyes-bajos (ÁNTSZ,
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szociális, oktatási, örökségvédelmi,
egészségpénztári, államkincstári, építési
hatósági, gyámügyi stb.) dolgainkat ún.
egyablakos rendszerben intézhetjük.
– A kormányzat, minisztériumok, önkormányzatok, jogszabályalkotók és
végrehajtók állandó egyeztetése zajlik
jelenleg. Feszített a tempó, a kétéves
ellenőrzési munka szünete után újra,
még összetettebben és hatékonyabban
működni – de igyekezni fogok ennek
megvalósítására – összegezte az állampolgárok előtti nyitottságot szem előtt
tartó első sajtótájékoztatóján dr. Balogh
Ibolya.
Dr. Göde Andrea

Oroszlány

Ságvári Endre, József Attila, Benedek Elek: Oroszlányba is beköszöntött a XXI. század

Három iskolaavatót tartottak egy napon

Három nemzetiszínű szalag átvágására is sor került szeptember 24-én Oroszlányban, ahol ünnepélyes keretek között avatták fel a település teljesen megújult
alapfokú iskoláit.

tatódott a program, ahol szintén műsorral
kedveskedtek a tanulók a vendégeknek.
A harmadik helyszínen több száz gyerek várta, hogy immár hivatalosan is átadják intézményüket. A József Attila iskolában lépett a
Hetvenöt milliárd forintos keretet rendelt ezek mellett az egyik épületszárnyat egy
mikrofon elé Rajnai Gábor polgármester, aki
2008 őszén a kormány az elmúlt két évtized szinttel megemelték, s ebben öt új tantermet,
ünnepi beszédében kiemelte:
2
legnagyobb szabású iskolafelújítási prog- egy 110 m -es könyvtárat, tankonyhát, szá– Meggyőződésem, hogy településünk
ramja mellé, aminek keretében közel ötszáz mítógépes központot, valamint az akadályalapfokú iskolái a mai napon léptek át a
intézmény újult meg Magyarországon. A köz- mentesítéshez szükséges liftet építettek ki.
XXI. századba. A
oktatás-fejlesztési projekt első fordulójában
hosszú
előkészítő
tíz Komárom-Esztergom megyei fenntartó
munkát és a kivipályázatát támogatták az Új Magyarország
telezést
követően
Fejlesztési Terv részeként, köztük Oroszlásikerült
újjávanyét is. Az önkormányzat Oroszlány Város
rázsolni
három
Általános Iskoláinak komplex fejlesztése
olyan
intézményt,
címmel beadott pályázata a teljes igényelt
amelyek Oroszlány
összeget, azaz közel félmilliárd forintot
valamennyi
lakónyert, s ezt egészítette ki 350 millióval az
jának
készültek,
önkormányzat. A település pályázatában
valamennyi lakóját
vállalta az iskolák épületeinek teljes körű
szolgálják. Oktatás
akadálymentesítését, a szelektív hulladékés nevelés folyik
gyűjtés megvalósítását és öt évig való fennA Benedek Elek Általános Iskolában is Rajnai Gábor polgármester és Czu- ezekben. Olyan tetartását, a veszélyeshulladék-gyűjtő akciók nyiné dr. Bertalan Judit vágta át a szalagot
vékenységek, melyek
számának növelését, s hogy a beszerzéseknél
meghatározzák gyerprioritást élveznek a környezeti szempontból Az ünnepségek sora a Ságvári iskola előtt
mekeink, unokáink jövőjét, a település,
előnyösebb, anyag- és energiatakarékos tech- kezdődött, ahol Czunyiné dr. Bertalan Juaz ország jövőjét. De nem csak a három
nológiák, eszközök, termékek.
dit országgyűlési képviselő és Rajnai Gábor épület fiatalodott meg. Több mint 1600 új
polgármester mellett bútor került beszerzésre, új taneszközök,
ott voltak a város módszertani segédanyagok gazdagították
önkormányzatának, az intézményeket a projekt keretében.
hivatalának vezetői, a Mintegy 50 millió forint értékben intertelepülés társadalmi, aktív táblák, projektorok és számítógépek,
politikai, gazdasági, valamint 40 millió forint értékű tanulói
kulturális és civil laptopok teszik majd teljessé és modernné
életének képviselői 2011-re az oktatást. A pedagógusok tois. A diákok műsorát vábbképzését a kompetencia alapú oktatás
követően a vendégek bevezetésére a TÁMOP pályázat kereteimegtekintették
a ből biztosítottuk, mintegy 65 millió forint
modern értékben. A továbbképzések során több
Elsőként a Ságvári Endre Általános Iskola megújult épületét adták át rend- korszerű,
épületet, majd egy óra mint 300 tanúsítványt szereztek a pedagóeltetésének
múlva már a Benedek gusok, és az így szerzett tudás birtokában
Elek iskolában folyAz előkészítést követően 2009 nyarán kezúj oktatási módszedődtek a munkálatok. Az infrastrukturális
rek szerint tanítják a
fejlesztés során a Ságvári Endre iskolában
gyermekeket. Mindtöbbek között megújultak a vizesblokkok,
ezek nagyban segítefejlesztő helységeket alakítottak ki, kicserélnek elérni Oroszlány
ték a villamos hálózatot, a gépészeti elemeazon célját, hogy
ket, s több helyen a tetőt is. A Benedek Elek
lakosai az iskolában
iskolában a többihez hasonlóan elvégezték az
megszerzett
haszakadálymentesítést, bővítették az épületet, és
nosítható
tudásra
ebben a részben új tantermeket, irodákat alaalapozva megállják
kítottak ki. A terv speciális tornaterem, vara helyüket a munkarószoba és tankonyha megvalósítását is tarerőpiacon, s ezáltal
talmazta. A József Attila iskolában mindena város is kedvezőbb
hol cserére szorultak a gépészeti berendezé- Öt tanteremmel, könyvtárral, tankonyhával és informatikai központtal gaz- jövő elé nézhessen.
sek, a villamoshálózat, a burkolatok. Mind- dagodott a József Attila Általános Iskola
Munkatársunktól

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. értékteremtő oldala
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Cser-Palkovics András kezdeményezése

Művészetük egyfajta minőséget tükröz

Tárt kapuk a
városházán

Tízéves az Experidance
táncegyüttes

Október 14-én tartja megalakuló ünnepi közgyűlését Székesfehérvár Megyei Jogú Város képviselő-testülete. A nyilvános
ülésre szeretettel várják a helybélieket.
Október 3-ai megválasztása óta cseppet sem pihent az új polgármester. Cser-Palkovics András fontosnak tartotta, hogy minden képviselőtársával felvegye a kapcsolatot. Már most egyeztetnek arról, hogy
a város érdekét a lehető legjobban szolgáló bizottsági és működési
struktúrát hozzanak létre.
Polgármesteri kezdeményezésre a városháza tárt kapukkal vár
minden érdeklődőt október 14-én csütörtökön 10–12:30-ig, majd a
további közgyűlési napokon szintén. Az a szándék, hogy a városlakók
ne csak hivatalként, hanem műemléki, történelmi jelentőségű épületként is bejárhassák az intézményt.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
alakuló ülése nyilvános, arra mindenkit szeretettel invitálnak, s az
eseményt a Fehérvár Televízió is közvetíti.
„A világban a mi egyedi stílusunkat nem csak egyfajta folklórtáncnak tekintik, hanem világtáncnak, valamiféle bonyolult technikának,
amely nem csak egyszerűen műfajok ötvözete, hanem egyfajta színjátszás is. Emellett a mi produkcióink egyre inkább az érthetőség
felé, a tartalom, az üzenet közvetítése felé mozdulnak el. Ez egyfajta
kísérleti út is. Úgy gondolom, hogy ez az út járható, hiszen Noverre
nevéhez köthető, aki a táncművészetet, a balettet az elbeszélő költemények rangjára emelte. Így miért ne lehetne a néptáncot is hasonlóan ezen az ösvényen továbbvinni? Azt látom, hogy ez az elmúlt tíz
év bizonyítja ezt, hiszen nemcsak hogy sikerre vitte a társulatot, de
„találkozott” is a közönséggel.” (Román Sándor interjú – részlet)

Három fehérvári tehetség közül ketten aranyérmesek: Kovács Sarolta és Demeter Bence

Junior öttusa-világbajnokság Székesfehérváron
A magyar színeket Tóth Adrienn, Kovács
Sarolta, Cseh Krisztina és Filótás Edina, illetve Demeter Bence, Demeter Gergely, Bíró
Szabolcs és Prill Péter képviselte. A Demeter
testvérek és Kovács Sarolta Székesfehérvárért is küzdött a 31 ország 170 versenyzős
mezőnyében. Kiemelkedő siker, hogy Sarolta
és Bence – akik az életben egy párt alkotnak
– a dobogó legfelső fokára állhattak.
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Megújul a tapolcai belváros
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, dr. Molnár Ágnes jelenlétében ünnepélyes keretek között írták
alá Tapolca Város Önkormányzata „A tapolcai belváros
értékmegőrző rehabilitációja” című nyertes projektjének
támogatási szerződését. A dokumentumot Császár László
Tapolca polgármestere és Galovitz Mihály, a VÁTI Középdunántúli regionális irodavezetője látták el kézjegyükkel.
Az ünnepségen jelen volt Lasztovicza Jenő a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöke, a térség országgyűlési képviselője és dr. Temesvári
Balázs, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója is. A város önkormányzata a Közép-Dunántúli Operatív
Program pályázata keretében 676 046 778 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el. A beruházás összköltsége meghaladja az 1
milliárd forintot, a fejlesztéshez az önkormányzat 303 millió, a konzorciumi partnerek pedig 26 millió forintos saját erővel járulnak hozzá.
Az elkövetkezendő 24 hónapban a város több közintézménye kerül felújításra. Megújul a Wass Albert Könyvtár és Múzeum, a Tamási Áron
Művelődési Központ, a Tópresszó és a Belvárosi Irodaház, emellett
megújul a Köztársaság tér déli része, P+R parkolók valamint a Tapolca-patak mentén sétány kerül kialakításra.

A felújítandó közterületek növelik a turisztikai vonzerőképességet,
amelyet további saját erős ingatlan fejlesztési beruházásokkal kívánnak kiegészíteni a városban. A beruházás nem csak az élhetőbb
környezet megteremtéséhez járul majd hozzá, hanem elemeiben a
lakosság széles körét érintve szolgálja a helyieket és lehetőséget teremt
további fejlesztési elképzelések megvalósításához, a gazdasági- és közszereplők energia utánpótlásához.
A köszöntőket követően a meghívott vendégek egy kőbástya elbontásával hivatalosan is elindították a nagy értékű városrehabilitációs
fejlesztést.

Akadálymentes okmányiroda Balatonfűzfőn
Szeptemberben felújított, akadálymentesített okmányirodát avathattak Balatonfűzfőn. A
modernizálás nem csak a külsőségekben mutatkozott meg. Javítottak a szolgáltatások
minőségén, és újabbakat vezettek be az ügyfelek minél teljesebb kiszolgálása érdekében.
ból az ügyfélszolgálati tér egykarú lépcsőn és az
akadálymentesség követelményeinek megfelelő
felvonón keresztül közelíthető meg. A recepció
és ügyfélhívó rendszer az ügyfelek tájékoztatásán kívül az ügyintézés hatékonyságát is növelik.
Az ügyféltérhez kapcsolódnak az ügyintézési
munkahelyek és az ügyfelek részére tervezett
különnemű mosdók. Az emeleti adócsoport
irodáinak akadálymentes megközelítését szintén a lift biztosítja. Az épület északi homlokzata előtt meglévő aszfaltburkolatú felületen
akadálymentes parkoló létesült, így onnan az
ügyfélszolgálati tér közvetlenül, akadálymentesen megközelíthető.

Az új okmányirodában – javítva a szolgáltatás
minőségét – az ügyfélfogadási napokon kívül is
lesz egy munkatárs, aki tájékoztatást és segítséget nyújt a rugalmasabb ügyintézéshez. Kiemelt,
új szolgáltatásként rövidesen lehetőség nyílik az
ügyintézési díjak helyben történő befizetésére is.
Az okmányiroda avatóünnepségén Bóka István
országgyűlési képviselő elmondta, hogy az uniós
források lehívásában Balatonfűzfőn a legmagasabb az egy főre eső támogatás aránya. Jelzi ez
a város fejlődőképességét is, hiszen központi
költségvetésből nem, de uniós forrásból lehet
fejlődni.
Majorné Kiss Zsuzsanna, a város volt vezetője
a megnyitón Balatonfűzfő címerével megfestett
sálat adott át az okmányiroda dolgozóinak,
hogy emlékeztesse őket mindig arra: közösen,
a városért dolgozzanak.
vé

Balatonfűzfő Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Közép-Dunántúli Operatív Program
Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) című KDOP-20095.3.2-09 kódszámú pályázata 29 999 999 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyert. Az
akadálymentesítés az épület földszintje egy
részének átalakításával valósult meg, és az okmányiroda, a gyámügy, a szociális igazgatás, az
adóügy és a pénztár ügyfélszolgálatát érinti. Az
ügyfélszolgálat bejárata az épület északi oldalán
került kialakításra, amelynek akadálymentes
megközelítését rámpa biztosítja. A lépcsőház37. oldal
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Regionális turizmus konzultációk – Legyen mindenki számára elfogadott a belföldi pihenés

Tegyük fel Magyarországot a térképre!
A Magyar Turizmus Zrt. szervezésében – együttműködve az NM Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkárságával, valamint a Magyar Országgyűlés
Sport- és Turizmus Bizottságával – 2010. szeptemberében a aktuális kérdéseit,
fejlesztési lehetőségeit érintő szakmai rendezvénysorozatra került sor. A négy
helyszín közül elsőként Győrben rendezték meg a konzultációt, amelyre – a turizmus érintett szereplőjeként – lapunk kiadója is meghívást kapott.
Az új országpozíció a vízre épül

Borkai Zsolt győri polgármester köszöntőjét követően elsőként dr. Horváth Endre, a
Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára
adott tájékoztatást a turizmus fejlesztésének
stratégiai irányairól. Megtudtuk, hogy az
új kormányzati elképzelés szerint a hoszszú távú turizmusfejlesztési stratégia az
egészségipart, illetve az egészségturizmust
helyezte középpontba. Ennek megfelelően
az új turisztikai országpozíció a víz koncepciója köré épül. Az egészségturizmus fogalomkörében a spa- wellness- és rekreációs
turizmusra helyezve a hangsúlyt, Magyarországnak egy nemtől, kortól, nemzetiségtől
független pozíciót kell ki-sajátítania.
Bánki Erik, az Országgyűlés Sport és
Turizmus Bizottságának elnöke a hazai
turizmus aktuális kérdéseiről szólt. A cél
az, hogy a háztartások turisztikai célra
szánt megtakarításaiból minél többet az
országhatárokon belül tartsanak. Ehhez,
a hazai célközönség szélesebb körében kell
a belföldi pihenésnek reális alternatívává
válnia, hogy a belföldi utazás ne csak azok
körében legyen társadalmilag elfogadott,
akik a külföldit eleve nem engedhetik meg
maguknak.
38. oldal

Ezt követően a Magyar Turizmus Zrt. tevékenysége kerül a figyelem középpontjába.
Horváth Gergely, az MT Zrt. vezérigazgatója a nemzeti turisztikai marketingszervezet megújuló tevékenységéről beszélt a
résztvevőknek. Az MT Zrt. az eredményközpontúság és a költséghatékonyság
jegyében kizárólag olyan tevékenységet
végez, illetve finanszíroz a jövőben, mely
kitűzött üzleti céljai elérésére közvetlen
hatással van.

Cél az 1–5%-os növekedés

Ezek a célok a következők: az előző évhez
képest a belföldi vendég-éjszakák számának 1%-kal, a külföldi vendégéjszakák
számának 2%-kal, a konferenciaturizmus forgalmának 5%-kal való növelése.
A Társaság a saját tevékenysége mellett
forrásokat különít el olyan megosztott
tevékenységek finanszírozására, mint a
Légi Marketing Alap (új légi járatok indításának elősegítése Budapest esetében 3–5
új desztinációból, vidéki repülőterek esetében német nyelvterületről, Olaszország,
Egyesült Királyság és Oroszország irányából), a Sportnagyköveti program (elnyerni
három nemzetközi sportrendezvény szervezését), illetve Konferencia-nagyköveti

program (Magyarországra hozni három
500–2000 fő részvételével, továbbá tíz 500
fő alatti résztvevővel megvalósuló nemzetközi konferenciát). Emellett az MT Zrt.
kiemelt figyelmet fordít az ország 2011-es
EU-elnökségéhez kapcsolódó turisztikai
márkaépítés lehetőségeire.

Marketingstratégia 2011-re

Debreceni János, a Zrt. marketingigazgatója a Társaság marketingstratégiáját
ismertette. 2011-ben a Magyar Turizmus
Zrt. tevékenységében az alapvető változást
a stratégiai marketingkommunikáció megjelenése hozza, amely Magyarországot a
beutazó turista számára átvitt értelemben
is felteszi a térképre. Az eddigi taktikai,
jellemzően tájékoztatásra szorítkozó marketingkommunikáció mellett a stratégiai
kommunikáció külföldön márkakommunikáció, belföldön szemléletformáló kampányok formájában jelenik meg.
A délutáni programban a régió néhány
szakemberének tapasztalatait ismerhettük
meg. Alfred Hackl, a sárvári Spirit Hotel,
és Tóth Tamás, a székesfehérvári Hotel Novotel igazgatója az egészség- és konferenciaturizmus lehetőségeiről beszélt. Balogh
Károly menedzser a bükfürdői TDM kialakításának és működésének tapasztalatait,
Papp Imre sümegi várkapitány a várban
és a Hotel Kapitányban zajlott turisztikai
fejlesztések eredményeit ismertette.
Ezt követően a szépszámú közönség választ kapott kérdéseire, illetve az előadók
személyes konzultációra is adtak lehetőséget az érdeklődőknek.
vk.

Tehetséggondozás

A Trick zenekar nyerte a Peron Music Alapítvány országos tehetségkutatóját

Nyergesújfalu városába került a fődíj
A Nyergesújfalun működő Trick zenekar nyerte az idei országos Peron Music Tehetségkutatót szeptember 11-én. A döntőn 14 zenekar játszott a közönség és a szakmai zsűri
előtt. A rendkívül magas színvonalú versenyen a második helyen végzett a szentgotthárdi
Zaporozsec, a harmadik helyen pedig a kecskeméti Black Sound zenekar. Mindhárom
csapat zenészei nagyon fiatalok, és elementáris produkciót nyújtottak Tatabányán.
Különdíjban részesült négy csapat: a Vesztegzár zenekar (Komárom), a Bunout zenekar (Székesfehérvár), a Mr. Acoustic (Tatabánya), és a PÉCS „R” zenekar (Pécs).
Cserteg István szervező szerint a tehetségkutató történetének legmagasabb színvonala
volt az idei. Bizonyára ezekből a csapatokból
megszülethet a jövő nagy magyar sikere is.
Izgalmas színpadi produkciókat láthatott
minden jelenlévő vendég és szakember. Külön öröm, hogy ilyen magas színvonal mellett
végre megyei zenekar vihette haza az első
helyezést, és a vele járó díjakat. Az idén a fő
díjazást a stúdiókban való hangfelvételek elkészítése jelenti a zenekarok számára.
A Trick zenekar tagjairól röviden. Csimár
Csabáról bátran elmondhatjuk, hogy a
dobszerelése mögött nőtt fel, már több
mint tíz éve tanul hangszerén. Az „üres”
részeket kreativitásával képes ötletesen
megölteni. Ideje nagy részét általa rajongott
jazzlemezek hallgatásával, és elemzésükkel
tölti. Biográfiai tudása szinte már lexikális.
Zdosek Ádám a funk vizeiről evezett a
Bartók Béla Konzervatórium jazz baszszusgitár szakára, ahol most tölti második
évét. Telt, mély hangzás az övé, letisztult technika, ízes virtuozitás jellemzi.
Győri Attila pedig kedveli a tradicionális
fender hangzást, a „koszos” funk muzsikát.
Egyedi hangzásvilágban és hangulatban
készíti a dalok alapszerkezetét. Idén nyert
felvételt a Bartók Béla Konzervatórium

jazz-gitár szakára.
A zsűri tagjai voltak: Schneider Zoltán (zenész), Újfalusi Gábor (Magyar Művelődési
Intézet és KL), Szebeni János (PÉCS-Kulturális Főváros menedzsere, zenész), Határ
József (zenész)
A zsűri a kreativitás és egyéni törekvések
mellett a pontosságra, a zenére, a dalszövegre figyelt. A legmagasabb pontszámot elérő
csapatok stúdióba és fesztiválokra (Pécs és
Balatonboglár) juthatnak el, illetve idén
minden szereplő zenekarról film készült. A
filmek természetesen hamarosan felkerülnek az internetre. Ezen kívül zenei kiegészítőkhöz juthattak a nyertesek.
Jeszenszky Zsolt a fő támogató képviseletében a következőket mondta a rendezvény
kapcsán: A ProArt – Szövetség a Szerzői
Jogokért nagy örömmel támogat minden
olyan eseményt, rendezvényt, ahol a jövő
zenészei mutathatják meg tehetségüket.
A zeneipar mai nehéz helyzete sajnos elsősorban őket sújtja. Álságos és a valósággal
köszönőviszonyban sincs az a médiában is
gyakran hangoztatott, kétségtelenül népszerűnek tűnő gondolat, hogy az ingyenes
letöltések, illegális zene felhasználási formák a nagy, „zsíros” kiadókat teszik tönkre,
a zenészek viszont kifejezetten jól járnak.
Lehet valaki bármilyen tehetséges, de akár
ki is rakhatja a zenéjét ingyen a különböző
közösségi oldalakra; a közönség magától
sohasem fogja őt megtalálni a több millió
másik akár hasonlóan, akár kevésbé tehet-

séges zenész között. Megírhatja akár a világ
legjobb dalait is; az csak akkor fog eljutni
a zenehallgatók százezreihez, millióihoz,
ha komoly munkával, s nem utolsósorban
pénzbefektetéssel elkészítik nem csak a
hangfelvételt, s kiadják a lemezét, hanem
azt reklámozzák, promótálják a legkülönbözőbb csatornákon, hogy a közönség
széles tömegei valóban megismerhessék őt.
Ha egy ilyen befektetésnek kicsi a megtérülési esélye, nyilvánvalóan senki sem fogja
vállalni a kockázatot – és ennek lehetünk ma
tanúi. Mivel a közönség nem akar fizetni a
zenéért, sőt, szívesen kapaszkodik mindenféle népszerű, de hamis ideológiákba, hogy
miért is nem fizet érte („drága a CD”, „úgysem a zenészek kapják a pénzt”, „vesszenek
a kiadók”, stb.), s sajnos ez Magyarországon
fokozottan igaz, ezért a különböző tehetségkutatók résztvevői számára is igen kevés
esély kínálkozik a kitörésre, arra, hogy a
zenélés, az alkotás megélhetést biztosítson
számukra.
A Peron Tehetségkutató fellépői között
5-10 olyant is találunk, aki elég tehetséges ahhoz, hogy kellő szakmai segítséggel
és nem utolsósorban anyagi háttérrel
színvonalas, jó zenéket tudnak készíteni
és széles tömegekhez eljuttatni - a mai
helyzetben sajnos valószínűleg még a legjobbnak, a győztesnek sem lesz erre esélye.
Aki tehát fizet a zenéért, akár CD-t vesz,
akár legális online forrásból szerzi azt be,
épp azt teszi lehetővé, hogy a már sikeres,
befutott előadók zenéi által generált szerzett
bevételekből a kiadók újabb tehetséges zenészeket „fedezzenek fel” és juttassanak el a
közönséghez, s így a tehetségek lehetőségekhez, mi pedig mindannyian újabb és újabb jó
zenékhez juthassunk.
Munkatársunktól
39. oldal

Hírek a régióból

Új városháza és rendőrőrs
Badacsonytomajon
A badacsonytomaji új városháza avatási ünnepsége szavalattal valamint az Ezüst
Kükapu Táncegyüttes műsorával kezdődött. Badacsonytomaj régóta szeretett volna saját városházát építeni, hogy 21. századi, európai körülményeket teremtsenek
az itt élők és az ide látogatók ügyeinek intézéséhez.

Ennek lehetősége akkor jött el, amikor
az önkormányzat mindehhez ajándékba
kapott egy területet, majd a lakosság támogatását is megkapta a beruházás elindításához – emlékeztetett köszöntőjében a
város polgármestere. Krisztin N. László elmondta, az önkormányzat 100 millió forint
összegű vissza nem térítendő európai uniós
támogatást nyert el a városháza létrehozására a Közép-dunántúli Operatív Program
keretében. A 200 millió forint összértékű
beruházásnak köszönhetően helyet kapott
az akadálymentesített épületben a házasságkötő terem, a későbbiekben pedig
okmányiroda, turisztikai információs pont
és bankautomata is üzemel majd itt. A
létesítményhez kapcsolódóan parkolók valamint egy rendezvénytér is készült. A projekt keretében egy régi épület felújításával
rendőrőrsöt alakítottak ki az új városháza
szomszédságában – hangzott el.
A többfunkciós polgármesteri hivatal és a
hozzá tartozó épületegyüttes, az új rendőrőrs az egész város és az ide látogató több
tízezer turista hasznára válik – fogalmazott beszédében Lasztovicza Jenő, a térség
országgyűlési képviselője. A Veszprém
Megyei Közgyűlés elnöke emlékeztetett
arra is, hogy a régi hivatal épület egy része
életveszélyessé lett nyilvánítva, egyúttal
méltatlan volt vendégek, külföldi testvértelepülések delegációinak fogadására, nem
reprezentálta a település jellegét, szellemiségét. Ez az épület, amelynek helyén
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egykoron a hegyközség szövetkezet tagságának életét szolgálta, most újra közösségi
funkciókat lát el, csak nagyon modern formában- hangsúlyozta Lasztovicza Jenő. A
bazalthegy lábánál a bazaltkővel kirakott
épület igazi büszkesége lehet a városnak,
az itt élőknek – zárta gondolatait a megyei
közgyűlés elnöke.
Az ünnepségen részt vett és köszöntőt
mondott továbbá Pál Béla, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács volt
elnöke, Szencz Lajosné a Tapolca és Kör-

nyéke Kistérség Többcélú Társulás elnöke,
valamint dr. Smura János alezredes, a Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője is.
A köszöntőket követően Badacsonytomaj
polgármestere, valamint a település legidősebb lakója, a novemberben 100. születésnapját ünneplő Gadácsi Pálné vágták át
az épület bejáratához kifeszített nemzeti
színű szalagot.
Az ünnepség keretében elismerések átadására is sor került: Csikós Nagy Zsuzsa díszpolgári címet, míg Hafner Kálmán elismerő oklevelet és Egry Emlékplakett vehetett
át Krisztin N. László polgármestertől.
Az épület felszentelését követően a vendégek megtekinthették az új városházát
és annak aulájában nyílt helytörténeti
kiállítást.

Oroszlány

A Lengyel József Gimnázium tanár-diák kórusának műsora

Nemes tanárok, sok nemes tanítvány – Több mint négyezren végeztek az elmúlt ötven évben

Fél évszázados az oroszlányi LeJó

Egykori és jelenlegi pedagógusok, diákok, technikai dolgozók, ismerősök, barátok, a város önkormányzatának, intézményeinek képviselői gyülekeztek október közepén, hogy
közösen ünnepeljék a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola, népszerű nevén a LeJó fél évszázados jubileumát.
Az intézmény tanár–diák kórusa nyitotta a programot, majd
Papp Péter alpolgármester idézte fel az immár történelmi évtizedeket:
– Az elmúlt ötven év az iskola életében nem csak az építkezések,
költözések és újrakezdések története, hanem az ide járó több
ezer fiatal és az őket tanító pedagógusok életének egy darabja is,
nagyon sok izgalom, öröm és bánat, sikerek és kudarcok, maradandó élmények, életre szóló barátságok és megható búcsúzások
története.
– Ma már csak az idősebb korosztály emlékezik a hőskorra, a
múlt század hatvanas éveire, amikor a József Attila Általános
Iskola két tantermén kívül egy közeli barakképületben folyt a
tanítás, és a nehéz körülmények között 40-45 fős osztályokba
zsúfolódtak a diákok. 1965-ben kezdődött az új gimnáziumi épület alapozása, ami egy év alatt elkészült. Természetesen kellett a
társadalmi munka is, s magától értetődő volt, hogy a tanárok és a
tanulók a szabad idejük egy részét az építkezésen töltötték. 1966.
szeptember elsején indult itt az első év.
A ’70-es években az iskola a már korábban stabilizálódott alapokon dolgozhatott tovább, és közben egyre erősebben fogalmazódott meg az az igény, hogy az iskola kapjon nevet. A tantestület is így kívánta és a tanulók többsége is. Lengyel József mellett
döntöttek. Az ünnepélyes névadásra 1984. március 21-én került
sor. Lengyel József politikai rendszertől függetlenül erkölcsi
tartásra, humánumra, az emberi méltóság megőrzésére tanít,
s erre ad példát műveiben, külön figyelmet szentelve az ifjúság
nevelésének.
– A ’90-es évek második felében megkezdődött az iskola épületének rekonstrukciója. A város vezetése támogatta a tantestület
elképzelését. Az időközben elnyert címzett támogatással, közel
200 milliós költséggel a ház megújult és a XXI. század igényeinek megfelelő épület áll ma az egykori gimnázium helyén. Az
iskolai élet legizgalmasabb, legkedvesebb emlékei természetesen
a tanulási időn kívüli események, amelyek gazdag tárháza ala-

kult ki immár hagyományok formájában a diákok által kedvesen,
LeJó–nak becézett gimnáziumban.
– Városunkban mindig is evidencia volt, hogy az intézményeknek és az önkormányzatnak közösen kell megtalálni azokat a
lehetőségeket, amelyek mellett gyermekeink legjobb, legszínvonalasabb nevelése, oktatása biztosítható, de ezen célok megvalósításához szükség van a pedagógus pozitív személyiségére,
tehetségére, elhivatottságára és szakmai tisztességére. Én büszke
vagyok arra, hogy mindez itt jelen van és jól működik, ezért is kívánok sok sikert, erőt és kitartást a következő 50 évhez – mondta
Papp Péter –, aki virággal köszöntötte az intézmény vezetőjét, dr.
Radványiné Varga Andreát.
Az igazgató asszony elsőként a díszvendéget, a névadó leányát,
Lengyel Tatjánát üdvözölte, majd az elmúlt évtizedek jelenlévő
országgyűlési képviselőit, Czunyiné dr. Bertalan Juditot és Lázár
Mózest.
„Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért akik igaznak tartanak, a jövőnek élünk, a szépért, a jóért, amit tehetünk” – idézte
Széchenyi gondolatait az intézményvezető, megfogalmazva ezzel
a gimnázium ars poeticáját is.
– Négyezer feletti az itt végzettek száma, köztük tanár, polgármester, orvos, mérnök, gyógyszerész, közgazdász, s az külön
öröm, hogy a jelenlegi tanári karból is tizenöten itt végezték
középfokú tanulmányaikat – vont gyorsmérleget dr. Radványiné
Varga Andrea, aki Tóth Árpád sorait ajánlotta búcsúzóul a jelenlévők figyelmébe:

“Jó iskolánk! Még sok–sok ötven évet
Élj meg, virulj, légy fénylő, tiszta. Nagy
Köved közt lüktessen az ifjú élet
Ezer meleg szív, ezer büszke agy
Nemes tanárok, sok nemes tanítvány
Hírét növeljék e tisztes falak –
S ne álljon meg közöttük soha hitvány
S ne rontsa fényük soha rút salak!”
A délutáni programban felléptek többek között a Hébé táncegyüttes, a Silhouette Balett és a Cirill Táncstúdió fiataljai, míg
a művelődési központban a gimnázium művésztanárainak munkáit tekinthetik meg az érdeklődők október 22-ig.
Munkatársunktól
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Jótékonysági est az iszapkatasztrófa károsultjainak javára

Közös segítség a bajbajutottaknak
Fejér Megye és Székesfehérvár Önkormányzata közös jótékonysági akciót szervez
a vörösiszappal elárasztott területen élő emberek megsegítésére. Erről számolt be
a székesfehérvári Városházán tartott sajtótájékoztatón Vargha Tamás, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere és
dr. Temesvári Balázs, a KDRFÜ ügyvezető igazgatója.
- Magyarországot eddig soha nem tapasztalt
mértékű és súlyú ökológiai katasztrófa és kár
érte, ilyen helyzetben pedig kötelességünk
segíteni a bajbajutottakon – fogalmazott
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke. Vargha
Tamás bejelentette, hogy a megyei közgyűlés
egy számlát nyit, amelyre a felajánlásokat
várják majd a Fejér megyei településekről.
A megyei önkormányzat a megyeszékhelylyel közösen 2010. november 2-án, kedden
18.00 órai kezdettel jótékonysági gálaestet
szervez Fejér szikrák - A remény fényei
címmel a Vörösmarty Színházban, amelynek
teljes jegybevételét szintén a vörösiszappal
elöntött területen élőknek ajánlják fel. Az
est fellépő színművészei és közreműködői
ingyen vállalták el a fellépést; a gálaestre
pedig a jövő héttől lehet jegyet váltani a színházban – hangzott el a sajtótájékoztatón. Az
előadást a Fehérvár Tv élőben közvetíti, az
adás ideje alatt a nézők telefonon is tehetnek
felajánlásokat.
– Egy közösség erejét az is mutatja, hogy a
szolidaritásban is közösség tud-e lenni, amikor a közösséghez tartozók – akár egy, akár
sok ember – bajba kerülnek, akkor képesek
vagyunk-e összefogni, segítséget nyújtani
– hangsúlyozta Székesfehérvár polgármestere. Dr. Cser-Palkovics András elmondta,
nagyon sok magánszemély, civil szervezet és
vállalkozás jelentkezett segítő szándékkal,
az önkormányzati cégek pedig kérés nélkül
tették a dolgukat.
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A Fejér Megyei Önkormányzathoz hasonlóan a megyeszékhely önkormányzata is
szeretne nyitni egy bankszámlát, amelyre a
pénzbeli adományokat várják majd. A közgyűlés jóváhagyásával a számla indításához
a város 2 millió forinttal járul hozzá. Dr.
Cser-Palkovics András szerint az említett
támogatásokon felül egyeztetést kezdenek
arról is, hogy Székesfehérvár kollégiumi és
egyéb férőhelyeit a szükséges mértékben
rendelkezésre tudják bocsátani.
A sajtótájékoztatón a KDRFÜ ügyvezető
igazgatója arról számolt be, hogy munkaidőkedvezményt biztosított az ügynökség azon
munkatársai számára, akik önkéntes mun-

kát vállaltak, ennek köszönhetően egy-egy
napot tudnak közreműködni a KDRFÜ dolgozói a katasztrófa sújtott területen, fizikai,
koordinációs, szervezési és rendszerezési
feladatokban.
Dr. Temesvári Balázs elmondta, a munkatársak körében elindult egy gyűjtés is, amely azt
célozza, hogy olyan élelmiszerek, eszközök
beszerzése történjen meg, amilyenekre ott
most égető szükség van. A települések vezetői mellett az ügynökség kapcsolatban áll
a segélyszervezetek helyi megbízottjaival is,
velük konzultálva, együttműködve próbálják
megtudni azt, hogy miként lehetnek segítségére a bajba jutott embereknek.
A KDRFÜ ügyvezető igazgatója hangsúlyozta továbbá, hogy már vizsgálták annak
lehetőségét, hogy az új akciótervi időszakban milyen módon, milyen intézkedés mentén lehet az ilyesfajta ipari katasztrófáknak a
megelőzésére forrást biztosítani.
Forrás: KDRFÜ

Komárom

A WF Építőipari Kft. újítja fel a komáromi Jókai Mozit

Szép és nemes feladatot vállaltak
A komáromi WF Építőipari Kft. a térség meghatározó építőipari vállalata. Farkas
Péter ügyvezető igazgatóval annak apropóján beszélgettünk, hogy a Komárom városa által a városközpont-rehabilitációs feladatokra kiírt közbeszerzési pályázaton
– nyertesként – cégük is szerepet kapott.
– Az építőipar mely szegmenseiben és milyen
működési területen dolgoznak?
– A WF Építőipari Kft. egy 60 fős, magas- és
mélyépítéssel, technológiai szereléssel foglalkozó társaság. Az elvállalt megbízásokat
rendszerint generálkivitelezőként végezzük,
vagy fővállalkozásban. Megbízóink jellemzően száz kilométeres körzeten belül
találhatóak. Az elmúlt időszakban főleg
állami beruházásokban vettünk részt, munkáinkat közbeszerzési pályázatokon indulva
nyertük el. Komáromban a közelmúltban
is több munkát végeztünk, mi újítottuk fel
a Napsugár Óvodát, a Feszty Általános
Iskolát, a bölcsődén pedig épp most dolgozunk Koppánymonostoron. Egyetlen helyi
vállalkozóként részt veszünk a most induló
városközpont-rehabilitációs programban is,

munkálatok, és már be is fejeztük azokat. A
közelmúltban dolgoztunk még a Gyermely
ZRt.-nek, a Mol ZRt.-nek, és éppen most
építünk egy raktárcsarnokot, a hozzá tartozó irodákkal a komáromi STAMAG-Ireks
Kft.-nek. Ez egy nagyon igényes, szép feladat, az év végéig kell elkészülnünk vele. Az
utóbbi időben ezek voltak a legjelentősebb
feladataink.
– Az építőiparban a jó szakembergárda összeállítása, no és persze megtartása a siker kulcsa.
Mennyire eredményesek ezen a téren?
– Azt gondolom, hogy egy ütőképes szakembergárdánk van, melynek köszönhetően
a társaság tevékenysége átöleli a teljes építőipari vertikumot. Valóban, az ma már igazi
kihívás, hogy ez a csapat egybe is maradhas-

Feszty Árpád Álltalános Iskola megújult épülete Komáromban
a komplex városközpont-fejlesztési program
egy szeleteként a Jókai Mozi felújítását a mi
társaságunk végezheti.
– Még az elmúlt év végén kezdtük meg Bábolnán az egészségház felújítását, de a munkálatok áthúzódtak erre az évre is. Ugyanitt
iskolafelújítási és -bővítési munkákat is
végeztünk. Az OMS Hungária Kft.-vel közösen Tatán, a Bartók Béla úti óvodát építettük
át Makovecz-tervek alapján. Rekordidő alatt
készültünk el, hiszen tavasszal indulhattak a

son, hogy a jellemzően szezonális építőipari
munka ellenére minden emberünknek az év
minden napjára munkát tudjunk biztosítani.
Ráadásul mindezt úgy kell megtennünk,
hogy a magyar piaci feltételeknek is megfeleljünk. Ez alatt elsősorban azt értem, hogy
a közbeszerzés jelenlegi rendszere mellett
borzalmasan alacsony árakon kell a munkát elvállalnunk. A közbeszerzési eljárások
90%-ánál az áron kívül nem is vesznek más
szempontot figyelembe, ez az egyetlen meg-

határozó tényező. Ez előbb-utóbb vissza fog
ütni. Már nincs hová csökkenteni az árakat,
hosszú távon pedig veszteséggel nem lehet és
nem is érdemes dolgozni.
– Kivitelezőként az alacsony árak hatását mi
már a terveknél érezzük, megrendelők nem
kérik sok esetben a kiviteli terveket, s ez a
későbbiek során sok bonyodalomra és vitára
adhat okot. Rendkívüli módon megnehezíti
a kivitelezői munkát egy rossz terv. Ideje
lenne a tervezői felelősséget a kivitelezői
felelősséggel egy szintre hozni. A nagy tervezőirodák javarészt tönkrementek, a kicsiknél pedig nincs reális lehetőség a különböző
szakágak összefogására, koordinálására.
– Én azt gondolom, hogy az építőipari szakmunka összességében nincs megbecsülve. A
helyzet egyre rosszabb lesz, s félő, hogy 5 év
múlva már nem lesz olyan szakember – mert
az iskolákban ma nem képeznek ilyeneket –,
akikkel tovább lehetne majd vinni az ipart.
Nincs egy jó szakközépiskola, ahol az elmélet mellett a gyakorlatban is építenek,
falaznak a fiatalok.
– Említette, hogy a városközpont-rehabilitációs fejlesztések közül a Jókai Mozit önök
fogják felújítani. Mit lehet
tudni ennek a részleteiről?
– A Jókai Mozi felújítása
egy szép és nemes feladat
lesz. Az egyik oldalról van
maga az épület, aminek a
jellegét, formáját valamilyen szinten meg kell tartanunk, másik oldalról pedig
mégis, meg kell, hogy újuljon. Azt nagyon sajnálom,
hogy a mozi belső teréhez
nem nyúlhatunk hozzá,
pedig nem ártott volna,
sokkal
harmonikusabb
egésszé válhatott volna
úgy az épület. Alapvetően
tehát egy külső felújítást
végzünk, és a kiszolgáló
létesítmények lesznek kiegészítve, illetve újjáépítve. Hozzáépítünk
egy öltözőt a megfelelő vizesblokkokkal,
illetve épül egy kávézó és egy mellékhelyiség
a látogatók részére. Maga a nézőtér változatlan marad. Kívülről a külső homlokzatot
szigeteljük, a tetőszerkezetet átépítjük, és a
bejárati részt teljes körűen felújítjuk. A munkák végeztével összességében látványosan
megújul tehát a Jókai Mozi.
Cseh Teréz
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Zatykó János, Komárom város polgármestere visszavonul a közélettől

Több mint egy évtized a komáromiakért
„Senki nem születik polgármesternek, de úgy érzem, miközben harcaimat megharcoltam, polgármesterré lettem. Megtiszteltetést jelentett önökkel, önökért, a városért dolgozni, s köszönöm, hogy részem lehetett ebben.” – búcsúzott tisztségétől
Zatykó János, aki három cikluson át volt Komárom város első embere.
– Miért akart Komárom polgármestere lenni?
– Nem akartam. 1994-98 között országgyűlési képviselő voltam. Az egész várost
megrendítette a hír, hogy akkori polgármesterünk, Krajczár Gyula váratlanul elhunyt.
Az a szervezet, amelyhez ma is tartozom,
úgy döntött, hogy átbeszéljük, ki lehetne az,
akit a legtöbben elfogadnának, aki mögé a
szervezet fel tud sorakozni. Én nem akartam
polgármester lenni. Eleinte úgy tűnt, hogy
megtaláltuk a megfelelő jelöltet, ám a bejelentés előtt közölte, hogy mégsem vállalja
a feladatot. Az országos vezetéssel megvitattuk a helyzetet, és ők végül meggyőztek,
hogy vállaljam el a munkát. Igent mondtam.
– Aztán – ahogy egyre jobban belemélyedtem a város ügyeibe – egyre csalódottabbá,
elkeseredettebbé váltam, áprilisban választottak meg, és én szeptember már le akartam mondani. A pénzügyi-gazdasági helyzet
rettenetes volt, hatalmas volt a város adósságállománya, a bevételek jelentős részét
pedig – a behajthatóságukat illetően – kétes
követelések alkották. Megijedtem. Úgy gondoltam, hogy ezt így nem lehet megcsinálni,
kilátástalan volt a helyzet. Végül maradtam.
Nagyon, nagyon sokan mellém álltak, biztattak. Az ő segítségükkel végigkínálódtam az
első ciklust. Működésre volt pénz, de fejlesztésre egy fillért sem tudtunk fordítani.
– 2002-ben ismét úgy kellett rábeszélni, hogy
újra elinduljak. Megnyertük a választásokat,
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és aztán végre az a csoda is megtörtént, amire oly sokáig vártunk: sikerült előrelépnünk
az ipari park ügyében. 2004-ben, amikor
begurultak az ipari park első adóforintjai, a
korábbiaktól teljesen eltérő, új költségvetést
kellett készítenünk. A régit kidobhattuk,
mert az új helyzet teljesen más távlatokat
nyitott meg a város előtt. A pénzügyi és gazdasági helyzet egyre jobban stabilizálódni
kezdett. A 4–4,8 milliárd közötti adóbevétel
látványos építkezési lehetőséget ígért. A
2002–2006 közötti időszak polgármesterségem legszebb ciklusa volt. A fejlesztések
irányába itt tudtunk a legtöbbet haladni,
amit Komárom város lakossága nagy örömmel fogadott.
– Többen vádoltak most, az önkormányzati
választások előtt azzal, hogy lebegtettem a
döntésemet, indulok-e újra a polgármesterségért. Ám én már 2006-ban, a ciklus elején
bejelentettem, hogy sem képviselőként, sem
polgármesterként még egyszer nem akarok
indulni, és ehhez most tartottam is magam.
Persze az is befolyásolta a döntésemet, hogy
az unokám panaszkodott, ha a papáját látni
szeretné, akkor erre szinte az egyetlen lehetősége, ha a helyi televízió műsorát nézi. Az
elmúlt években a hivatali teendőim annyira
lefoglaltak, hogy a családomra bizony kevés
idő maradt. Bár időközben a legidősebb
unokám 14 éves lett, és valószínűleg ma már
nem a nagypapa társasága a legfontosabb

a számára, ám mégis van mit pótolnom, és
főleg van kivel. Hiszen a hároméves kisebbik
unokám mellé – úgy tűnik – hamarosan a
harmadik baba is megérkezik.
– Hogyan tovább? Teljesen visszavonul a közélettől?
– A férfiakra általában nincs jó hatással a
nyugalomba vonulás. Most én úgy fogom
fel, mintha jó hosszú szabadságra indulnék.
Bevallom, kicsit én is félek tőle. Most jól fog
esni a pihenés, de biztos, hogy hosszú távon
továbbra is dolgozni fogok. Agrármérnök
vagyok, ehhez kapcsolódóan vannak még
terveim.
– A barátaim azt tanácsolták, ne foglalkozzam a továbbiakban a közélettel: „Ne nézd
a tévében a testületi üléseket!” – kötötték
a lelkemre. – Valószínűleg igazuk lehet,
mélységében már nem szabad foglalkoznom
a helyi közélettel. De az biztos, hogy teljesen
nem fogok eltávolodni a város mindennapjaitól. Én úgy érzem, hogy minden komáromi
szemébe bátran, nyílt tekintettel belenézhetek, és sétáim során gyakran az az érzésem,
hogy egy egész város beszélget velem. Eddig
is gyakran megállítottak, s így sok-sok – főleg
pozitív – visszajelzést kaptam.
– Mit ad át az utódoknak? Milyen ma a város
helyzete?
– A város pénzügyi helyzete stabil. A képviselő testület elfogadta a költségvetési beszámolót. Komáromnak – és ezt tartom talán
a legnagyobb eredményünknek – 2009 óta
nincs adóssága. Hitelfelvételre ebben a ciklusban sem került sor, és nincs is rá szükség.
Az elvégzett munkákból az önkormányzat
valamennyi dolgozója kivette a részét, úgy

Komárom
érzem, nagyon jól tudtunk együttműködni,
s ezt ezúton is szeretném mindenkinek megköszönni. Hiszem, hogy ez az apparátus az új
képviselő-testület irányítása mellett is képes
lesz ugyanilyen jól dolgozni, s a megkezdett
munkákat sikeresen befejezni.
– 2006-2010 között 52,5 milliárdból gazdálkodhattunk, és ebből 14 milliárdnál kicsit
többet, azaz 25%-ot fordíthattunk fejlesztésekre. Bár hozzátartozik, hogy 2002 és 2006
között még ennél is jobb volt a helyzet! – Persze Komárom, az ipari park is megérezte a
válságot, de úgy érzem időben léptünk, és
stabilizáltuk a helyzetet a 400 új munkahelyet létesítő multinacionális gyógyszergyártó
MYLAN betelepítésével.
– A közelmúltban számos sikeres beruházást
zárhattunk. Felújítottuk és bővítettük Koppánymonostoron a Napsugár Óvodánkat, és
egy új bölcsőde alapkövét is leraktuk ebben
a városrészben, ez jövő szeptemberre készülhet el. Éppen a napokban adtuk át a felújított
Feszty iskolát és Csillag Óvodát, melyhez a
KEOP keretében 184 millió forintot nyertünk. A teljes beruházás 418 millióba került,
s ennek eredményeként a két intézmény teljes energetikai rendszere megújulhatott.
– Az utak felújítására is igyekeztünk gondot
fordítani, Koppánmonostoron öt utca kapott

aszfaltburkolatot, Szőnyben pedig egy utca
újulhatott meg, kerékpárutak, járdák épültek, és elindítottuk a Budai Nagy Antal utca
csapadékvíz-elvezetési programját is.
– A kerékpárút-építési programunk a határon átnyúló kapcsolatokról is szól. A magyarországi fejlesztésekből az ipari parkos rész
már elkészült, november 30-ig az Igmándi
erődöt érintő szakasz is befejezhető. Ugyan
így november 30-ig – ez persze időjárásfüggő
– elkészülhet a Komárom városát délről elkerülő út, amely még inkább élhetőbbé teszi
városunkat.
– A panelprogram keretében több mint
1000 lakás felújítása megtörtént. Persze
mindez hosszú ideig tartott, és sok kellemetlenséget is okozott az ott élőknek, de
úgy tűnik megérte türelemmel lenni. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, főleg
az energiamegtakarításokra vonatkozóan.
A programnak köszönhetően a lakásállomány 12,5%-a megújulhatott. Ez igazán
nagy eredmény.
– No és legnagyobb örömömre az is megadatott, hogy polgármesterként még volt szerencsém elindítani azt az 1,4 milliárdos városközpont-rehabilitációs programot, amelynek
eredményeként ennek a fiatal városnak lesz
egy nagyon szép központja.

– Mit nem sikerült eddig tető alá hozni? Ön
hogyan folytatná?
– A mostani időjárás rámutatott, hogy a
belvízelvezetéssel mindenképpen sokat kell
foglalkozni. Szőnyben folytatni kell a járdaépítést, Monostoron pedig befejezni az útépítéseket, hogy ne legyen ott egyetlen aszfaltozatlan utca sem. Az új Duna-hídnak el kell
készülnie, és egy kulturális központot is kell
végre építeni. No, és azt a fürdőfejlesztést
is mindenképpen előbb-utóbb tető alá kell
hozni, amit sajnálatomra a képviselőtestület
most nem szavazott meg.
– 2002-ben a CEBA Könyvkiadó egy sorozat
keretében megjelentette a település monográfiáját. Most egy városi kiadvány, a Révkönyv című is napvilágot lát, mely Komárom
fejlesztéseit foglalja össze a 2002-2010 közötti időszakra vonatkozóan. Mi ezzel kívántunk tisztelegni az idén húszéves komáromi
önkormányzat előtt. 4200 napot, 11 és fél
évet töltöttem polgármesterként, képviselőként pedig 16 évet – mindent egybevetve egy
emberi élet egynegyedét töltöttem a közéletben. Sok szépet megélhettünk együtt ezek
alatt az évek alatt. Szeretném ezúttal is megköszönni az együttműködést mindazoknak,
akik segítették a munkámat ez idő alatt.
Cseh Teréz

Komárom belváros funkcióbővítő
városrehabilitációja
Komárom Város Önkormányzata a Közép-dunántúli
Operatív Program (KDOP) keretében meghirdetett
„Települési (al)központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja” című pályázatán több mint
840 millió forint vissza nem térítendő támogatást
nyert Komárom belváros funkcióbővítő városrehabilitációjára. A megvalósuló beruházás elszámolható
költsége meghaladja az 1,1 milliárd forintot, melyhez
a támogatási összegen kívüli önrészt Komárom város
biztosítja saját forrásaiból. A projekt támogatási
szerződése 2010. szeptember 22-én ünnepélyes keretek között került aláírásra. A kivitelezési munkálatok
2010. szeptember 23-án kezdődtek meg.

A beruházással a város életében nagyméretű
fejlesztés valósul meg, hisz a kivitelezés egyszerre nyolc helyszínen zajlik majd a közeljövőben.
Cél, egy olyan belváros kialakítása, mely erős
városközponti funkcióval rendelkezik, és amely
lehetővé teszi a belvárosi közlekedés és környezetvédelem fenntartható fejlesztését, illetve
elősegíti az innovatív vállalkozói infrastruktúra
kialakítását, Komárom kulturális szerepkörének
megerősítését. A legfontosabb cél azonban, hogy
Komárom város két főterének összekapcsolásával
egy egységes városközpont jöjjön létre.

A beruházás helyszínei és a megvalósuló fejlesztések:
Jókai Mozi felújítása, Szabadság tér teljes körű
megújulása, Arany János utca Szabadság téri
szakaszának rendezése, Jókai tér teljes körű
megújulása, Mártírok útja, Mártírok úti üzletsor
környezetének megújulása, Arany János utca 17.
korszerűsítése, Petőfi Sándor Iskola átalakítása.
(pályázati kód: kdop-3.1.1/B-2F-2010-0003)

Seregélyes - Óvoda

Hogyan kell önkormányzatnak tervezni?

2007 óta 24,4 milliárd uniós és 2 milliárd forint hazai támogatás jutott Fejér megyébe. A fejlesztési időszak azonban 2013-ig tart, így a következő három évben az
önkormányzati szférában, de a gazdasági társaságok esetében is a pályázat sikerét
jelentheti a megfelelő tervező, kivitelező partner megválasztása. Az önkormányzati
beruházások sajátosságairól Novák Róberttel, a székesfehérvári Novi Art Építész
Stúdió igazgatójával beszélgettünk.
Az önkormányzati fenntartású intézmények
építése, felújítása terén nagy tapasztalattal
rendelkezik a Novi Art Építész Stúdió, amely
1999-ben alakult. A kezdetben magánházakat, társasházakat tervező iroda repertoára
hamarosan ipari létesítményekkel bővült. Az
élelmiszeripartól a fémforgácsoló üzemig széles
skálán szereztek tapasztalatokat, amely mára
kiegészült önkormányzati megbízásokkal is.
Novák Róbert, a székesfehérvári Novi Art Építész Stúdió igazgatója a Műszaki Egyetemen
végzett, tervezői és kivitelezői tapasztalatokat

a Fetév-Szer Kft.-nél szerzett. Mára Székesfehérvár város tervtanácsának tagja, s a Pécsi
Egyetem külső konzulenseként dolgozik együtt
a hallgatókkal, akiknek a gyakorlat megszerzésében is lehetőséget biztosít. Az önálló építészstúdió után 2002-ben megalapította a NÉZBAU Kft.-t, amely igényes magánházak és olyan
intézmények kivitelezését vállalja, mint például
az Alba Takarékszövetkezet fiókjai.
Novák Róberttel arról beszélgettünk, hogyan
lehet az önkormányzatok rendelkezésére álló
szűkös keretből jól használható, modern épületeket építeni.
– Mind az önkormányzatok, mind magánberuházók esetében a legjobb megoldás, ha
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a kezdetektől kitartanak egy partner mellett.
Ezért fontos, hogy olyan céget válasszanak, aki
a pályázat benyújtásánál tanácsadóként, majd
generáltervezőként is minőségi és felelősségteljes munkát végez, és a közbeszerzési eljárásokon
is szerzett már tapasztalatot. Cégünk az elmúlt
évek tapasztalatai alapján egyedülálló, komplex szolgáltatás beindítását tervezi. Megrendelőink rendelkezésére állunk a pályázatírástól
az engedélyeztetésen, a kiviteli tervek elkészítésén, a közbeszerzési eljárás lefolytatásán át
a műszaki ellenőrzésig, hogy irányításunkkal
gördülékennyé tegyük az esetenként elhúzódó
folyamatokat.
– Az önkormányzati megrendeléseknél vannak
egyedi szempontok, amelyeket figyelembe kell venni
a tervezésnél?
– Minden megrendelés esetében összhangban
kell lennie a megrendelő igényeinek, a helyi
adottságoknak, az előírásoknak és a funkcionalitásnak. Intézmények tervezésénél kiemelten
fontos tényező a későbbi használat – a tervezés
során figyelembe kell venni, hogy az épületben
milyen ügyfélforgalom várható, vagy akár egy
óvoda esetében azt, hogy azokat a tereket, ahol
a gyermekek tartózkodnak, könnyedén felügyelhessék.

Kellő kreativitással és folyamatos szakmai
érdeklődéssel szűkebb büdzséből is lehet modern megoldásokat alkalmazni. Jó példa erre
a Polgárdiba tervezett óvoda, ahol a funkcióját
tekintve fontos, de a kivitelezést nézve egyszerű rácsos árnyékolóval sikerült az épületet
tetszetőssé, divatossá formálni. Az önkormányzatoknak, intézményeknek készülő terveknek
emellett a kivitelezés költséghatékonyságát is
szolgálniuk kell. A Novi Art Építész Stúdióval
abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
saját terveink megvalósítására is képesek vagyunk. Épp ezért már a tervezés során a kivitelező fejével is gondolkodunk, amely szemléletmód nagyságrendekkel csökkentheti az
építkezés költségeit.
– Milyen eszközökkel lehet segíteni a megrendelő és
a tervező közti összhangot?
– Sokat jelent, ha a tervező széles spektrumban
szerzett tapasztalatot, így ismeri az adott terület
speciális igényeit, előírásait. Az elmúlt évtized
alatt lehetőségünk nyílt vállalkozói központokat
(Székesfehérvár, Cece), óvodákat, iskolákat,
polgármesteri hivatalt (Polgárdi), városi kórházat mentőállomással és egynapos sebészettel
(Mór) tervezni. Professzionális látványtervekkel
mutatjuk meg megrendelőinknek a tervrajzokon
ábrázolt épületet térben, hogy az teljes mértékig
visszatükrözze mindazt, amit megálmodtak.
– Miként támogatják megrendelőiket a megvalósítás fázisában?
– A kivitelezés során a megrendelő érdekeit
tervezőként (tervezői művezetés), és műszaki
ellenőrként képviseljük. Természetesen műszaki ellenőrzés terén is komoly referenciákkal rendelkezünk (pl.: Dunaújvárosi Élményfürdő).
Vitkóczi Éva

Tata

Sikerült megőrizni a pénzügyi biztonságot – A Magyary-Terv mentén elindították a gyermekbarát város programot

Eredményes ciklust zártak Tatán
A Komárom-Esztergom megyei kisváros önkormányzata szép kivitelű, informatív
kiadvánnyal lepte meg a városlakókat, amelyben tájékoztatót adott az előző,
2006-2010-es ciklusban végzett munkáról. A négy év főbb történéseit Michl József
polgármester foglalta össze lapunknak.
Önkormányzat, Magyary–terv

– 2006 októberében új képviselő–testületet választott a város. A szavazók döntése
nyomán tíz egyéni képviselőt és hét listás
képviselőt: 9 főt a FIDESZ–KDNP, 7 főt
az MSZP–SZDSZ, 1 főt pedig a Tiszta
Közéletért Egyesület jelöltjei közül
választottak. a polgármesteri tisztségre
bizalmukat, a FIDESZ–KDNP jelöltjeként nyertem el. A tizennyolc tagú
képviselő–testületből működése idején
két MSZP–s képviselő mondott le tisztségéről az ismert okok miatt. A ciklus
alatt több mint ezer előterjesztésről tárgyaltunk és döntöttünk. Évente két–két
közmeghallgatást tartottunk, az egyéni
körzetekben megválasztott képviselőtársaim rendszeresen tartottak fogadóórát,
én magam is először havonta, majd heti
rendszerességgel fogadtam a hozzám
forduló tataiakat. Három bizottságban
– kiegészülve a felkért külső szakértőkkel – folyt a testületi döntések előkészítése, az előterjesztések véleményezése.
A választók bizalmából, az itt élőkért
vállaltuk feladatunknak a város vezetését, szolgálatát. A tataiakkal közösen elkészített Magyary–terv mentén haladva,
többek között elindítottuk a gyermekbarát város programot, az energiaracionalizálási programot, a kerékpáros–barát
programot, folytattuk a panel programot, az
útépítéseket, a turisztikai fejlesztéseket, felépítettük a megye legszebb óvodáját. Sikerült
megőriznünk a város pénzügyi biztonságát,
gyűjtöttünk a városnak a meglévő vagyonához.

Pályázatok, gazdálkodás

– Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunkkal robbanásszerűen megnőtt a
pályázati lehetőségek száma, amelyeket
módszeresen és sok munkával igyekeztünk
kihasználni. A város vagyonának gyarapítására az uniós, a regionális és a központi
állami pályázati lehetőségek tudatos feltárására, s jó pályázatok megírására volt
szükség. A pályázati munkában a Tatai Városkapu Zrt., majd – szakértők bevonásával
– a tatai polgármesteri hivatal munkatársai
közreműködtek.

ellátásán, a hitelpolitikán, a gondoskodó–fejlesztő költségvetési szemléleten és a
költségvetés bevételi forrásainak dinamikus,
folyamatos bővítésén. A kötelező feladatokat a helyi önkormányzatokról szóló törvény
határozza meg. az egészséges ivóvízellátás,
az óvodai nevelés, az általános iskolai
oktatás és nevelés, az egészségügyi és
szociális alapellátás, a közvilágítás, a
helyi közutak és a köztemetők fenntartása, valamint a nemzeti és etnikai
kisebbségek (Tatán a német, a lengyel,
és a cigány kisebbség alakított önkormányzatot) jogainak érvényesítése
képezi ezeket a területeket.

Várostervezés, idegenforgalom

– A tatai önkormányzat gazdálkodással
összefüggő közfeladatait a polgármesteri
hivatal látja el, s van két, önállóan gazdálkodó költségvetési szervünk: az intézmények
Gazdasági Hivatala és az Árpád–házi Szent
Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet. Az
előbbi a kórház kivételével valamennyi intézményünk gazdálkodási feladatát látja el,
míg az utóbbi az egészségügy területén lát el
kiemelt feladatokat. A kórház finanszírozása
az egészségi alapból az Országos Egészségbiztosítási Pénztáron keresztül történik, de
az önkormányzati fenntartású egészségügyi
intézmény feladatainak elvégzéséhez önkormányzatunk is – szükség szerint – anyagi
támogatást nyújt, erre több példa akadt a
ciklus során.
– A képviselő–testület pénzügyi politikáját
azonos értékrend mentén egységes filozófia
jellemezte. Önkormányzatunk gazdálkodása
négy pilléren nyugszik: a kötelező feladatok

– A város szerkezeti és szabályozási
tervének felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy egyes területek funkciója megváltozott, s ez befolyásolja a
várostervezést. A Környei út – Táncsics
Mihály utca – Május 1. út forgalma nagyban csökken az ipari parkban megépült
feltáró út üzembe helyezésével (Eszterházy út). Szorgalmazzuk a lakóterületek
közé ékelt ipari tevékenységet folytató
egységek áttelepítését a kialakított ipari
parkokba. Első lépésként a Tatai Városgazda Kft. költözik új helyre a lakóterületről. Az építési szabályzat módosításával az Agostyáni úti iparterület építési
tilalma feloldódott, új beruházások valósultak meg, munkahelyek teremtődtek.
– Az Angolkert turisztikai fejlesztése
sikeres pályázat révén indult el: a Jenő–
malom, a kiskastély, a szabadtéri színpad, valamint a kerti utak és a közvilágítás
felújítására, külső parkolók építésére kerül
sor. A közel 700 millió forintos projekt megvalósításának előkészítése (kiviteli tervek,
műemléki feltárás, tartalmi fejlesztés) megtörtént, jelenleg a közbeszerzési kiírás folyik.
Jövő év végéig a tataiak birtokba vehetik a
megújult és megszépült angolparkot.
– Köszönettel tartozunk a városban élőknek
bizalmukért, kritikájukért, javaslataikért,
támogatásukért. Köszönöm minden képviselőtársam és a külsős bizottsági tagok
munkáját és erőfeszítéseit. Köszönet illeti a
polgármesteri hivatal, intézményeink és vállalkozásaink munkatársainak is munkánkhoz
nyújtott segítségét. Köszönet mindenkinek a
városban, aki csak egy kicsivel is hozzájárult
ahhoz, hogy Tata az elmúlt években szebb
lett, fejlődött!
Összeállította: Veér Károly
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Kulcs a sikerhez

A felmérések azt bizonyítják, hogy a magyar kkv-szektor harmadannyit költ
képzésre, mint a környező országok vállalkozói, emiatt a beáramló tudás is
harmada a nemzetközi versenytársakénak.
A Videoton Holding Zrt. és a Pannonjob Kft. szakemberei és trénerei sok- éves tapasztalataikra építve olyan képzési programokat állítottak össze, amelyeknek fókuszában a gyakorlati szemlélet és a minél hatékonyabb tudástranszfer áll. Az elmúlt,
több mint egy évtized során jelentős tapasztalatra tettünk szert az ügyfeleinknél felmerülő humánmenedzsmenttel kapcsolatos kérdések terén, amelyekre a megoldást az általunk kidolgozott tudásbővítő és készségfejlesztő programok jelentették, amelyeken keresztül a hatékonyságnövelést az azonnal adaptálható tudás jelenti. Képzéseinket több
éve sikeresen fejlesztjük a 22 Videoton tagvállalat szakembereinek bevonásával. Ennek
köszönhetjük, hogy képzéseink mára nemcsak piaci oldalról, hanem a szakmai szereplők
részéről is nagy elismerésnek örvendenek.
Tapasztalataink szerint egy
vállalkozás számára egy hat
hónapos fejlesztési folyamat
milliós nagyságrendű tételt
jelentene, ám ebben az
esetben ez az összeg a vállalkozó zsebében marad, sőt a
fejlesztések eredményeként
gazdaságilag is hatékonyabban működik a vállalkozás,
és kiegyensúlyozottabb a
vállalkozó! Olyan fejlesztési
folyamatot kínálunk, amelynek során a résztvevők saját
személyes fejlődésén keresztül a vállalkozás/vállalat is
folyamatosan fejlődik, mivel
a képzés keretében az ismeretek gyakorlati adaptációja
komplex
szervezetfejlesztési folyamat keretei között azonnal megtörténik!
Miközben fejleszteni tudja
személyes
kompetenciáit,
mentori segítséget és viszszajelzést kap működésének
fejlesztéséhez, és új üzleti
kapcsolatokra tehet szert!
A 2010. október 19-én megrendezésre kerülő Képzési nyílt nap rendezvényünk keretében sor
kerül a Vállalkozói Akadémia, vezetésfejlesztési program, a szolgáltatóipari képzések, valamint a HR szakmai továbbképzés és a belső oktatók továbbképzésének bemutatására.
A ren-dezvényt Kokas Tamás, az ITD Hungary vállalkozásfejlesztési részlegének
vezető tanácsadója nyitja meg.
Képzési nyílt nap rendezvényünkre Önt is szeretettel várjuk!
A programon való részvétel ingyenes!

Jelentkezését 2010. október 14-éig előzetes regisztráció alapján a
kepzes@pannonjob.hu e-mail címen, a
8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. postacímen,
a (20) 222 9223 telefonszámon,
vagy on-line a www.pannonjob.hu/nyiltnap elérhetőségeken várjuk.
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Helyesbítés
Lapunk előző számának 52-53. oldalán
hibásan, Semmelweis Tamás nyilatkozata mellett jelentettük meg dr. Ferencz Péter, a kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház igazgatója és a velencei egészségügyi
központot üzemeltető önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaság vezetője fotóját a „Modern orvosi ellátás Velencén”
című cikkünkben.
Dr. Ferencz Péter

A Pécsi Orvostudományi Egyetem elvégzése
után a pécsi megyei kórházban kezd dolgozni
szülész-nőgyógyászként. A szakképzettség
megszerzését követően a székesfehérvári Szent
György Kórház szülészet-nőgyógyászati osztályán adjunktusként, majd másodfőorvosként
dolgozik. A tisztiorvosi szolgálat megalakulása után, 1992–2005-ig megyei tisztifőorvos,
majd az ÁNTSZ regionális átszervezésekor
egy kistérségi egészségügyi intézet vezetőjeként szerez tapasztalatokat a vállalkozásban
történő működtetés technikájával. 2008-ban
a kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház igazgatójává nevezik ki, amely mellett rész vesz a
velencei egészségügyi központ szakmai hátterének kialakításában a központot üzemeltető
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
vezetőjeként.

Semmelweis Tamás a budapesti székhelyű Tus Kft. munkatársa. A Tus Kft.
(1025 Budapest, Törökvész u. 88/A,
www.tus.hu) tervezte a velencei egészségügyi központot, s régiónkban számos más
egészségügyi intézményt is – többek között a Veszprém Megyei Cholnoky Ferenc
Kórház új Onkológiai Tömbjét is.
Dr. Ferencz Pétertől és a Tus Kft.-től is
elnézést kérünk.
Regio Regia

Tizenöt éve, családi vállalkozásként jött létre a tatabányai ASG-KER Kft.

Jól dolgozni csak jó szerszámmal lehet!
A rendszerváltás idején, az állami nagyvállalatok privatizációja során sokan
választották az önállósodást, céget alapítottak. Az azonban már csak keveseknek
adatott, hogy sikerre is vigyék vállalkozásukat, és ma is jelen legyenek a piacon. A
tatabányai ASG-KER Kft. ezen kevesek közé tartozik. Az elmúlt tizenöt esztendő
alatt szép eredményeket értek el, az egyre nehezedő gazdasági körülmények ellenére családi vállalkozásuk töretlenül fejlődik. Az eltelt másfél évtizedről Reiner
Jánosné és veje, Hosszú József, a cég ügyvezetői meséltek.
– Mi inspirálta önöket, hogy saját vállalkozást
hozzanak létre?
– Mindez 1992-ig nyúlik vissza – kezdi a
történetet Reiner Jánosné. – Az ASG Kft.
(volt Központi Műhely) ekkor hozta létre kereskedelmi részlegét. A rendszerváltás után
ugyanis sok munkahely megszűnt, cégek
mentek tönkre, vagy átalakultak kisebb vállalkozásokká, az ASG készletei beragadtak,
raklapszámra állt az értékesítésre váró áru.
A kényszerűség hozta tehát létre ezt a kereskedelmi részleget. Valamit tenni kellett…
– A férjem, Reiner János, gépészmérnökként
dolgozott az ASG-ben. Megnyerő stílusa,
nagy szaktudása és jó kommunikációs készsége volt, ezért választották őt az új egység
vezetőjének. A feladat az ASG készleteinek
értékesítése volt.
– 1995-ben hoztuk létre a jelenlegi ASGKER Kft.-t, amiben tulajdonosi részt is kaphattunk. Ekkor már én könyveltem a cégben.
Tapasztalataimat a Gyermelyi Tésztagyárban üzemgazdászként szereztem.
– A kezdetekben négy fővel az ASG kultúrtermében dolgoztunk. Ekkor már kiterjedt
üzleti kapcsolatokkal rendelkeztünk. Nem
gazdálkodhattunk azonban önállóan. Az
ASG-nél akkoriban nehéz idők jártak,
minden forintra szükség volt, így a mi fejlődésünkre sem jutott pénz. Ezért egyre
jobban az önállóságra próbáltunk törekedni.
Először 30%, majd később 100%-os tulajdonjogot szereztünk a cégben.
– A régi üzletünk egy kicsi, műszakilag elmaradt, magas rezsiköltségű, bérelt épületrész
volt. A függetlenedés első lépése volt, hogy
2000-ben saját telephelyet vásároltunk a

Vértanúk tere 20. szám alatt. 2001. júniusában költöztünk az új épületbe, ahol üzletünk
jelenleg is működik a 300 m2 -es eladótérrel,
200 m2 raktárral, 100 m2 irodával és kiszolgáló helyiségekkel. Mindezt saját erőből
valósítottuk meg.
– Pontosan mivel is kereskednek?
– A professzionális szerszámok és gépek,
a termeléshez szükséges eszközök beszerzésével és értékesítésével foglalkozunk
– folytatja a cég ismertetését Reinerné. Az
igényes felhasználóknak kínálunk megoldásokat. A vevőink között szerepelnek az
ipari parkok nagyüzemei, a kisebb-nagyobb
vállalkozások, és a mesteremberek egyaránt.
Magánszemélyek is egyre nagyobb számban
fordulnak meg az üzletünkben, azok, akik a
minőséget és a megfelelő garanciális hátteret tartják a legfontosabbnak szerszámaik
beszerzésekor.
– A férjem mindig is nagyon igényes volt a
szerszámokra. A Központi Műhelyben már
annak idején is profi eszközökkel dolgoztak
a karbantartók az ő irányítása alatt. Soha
nem engedett be „barkácsot” az üzletbe. Eleinte nehéz volt ezt elfogadnia a vevőknek, de
ez a szemlélet beigazolódott, és kiállta az idő
próbáját, hiszen fő kínálatunkat jelenleg is a
profi szerszámok és gépek teszik ki.
– Az üzletben meg is kérdezzük a vevőt,
hogy mihez keres megoldást? – veszi át a szót
Hosszú József. – Kérdés, hogy pénzt akar
vele keresni, vagy otthoni barkácsoláshoz
kell-e. Mi elmondjuk, hogy melyik gép mit
tud, de rábeszélni senkit sem szeretünk.
Döntenie a vevőnek kell, ugyanis a választék

bőséges. A forgalmazott termékek tekintetében kizárólagosságot soha nem vállaltunk,
éppen azért, mert nem szeretnénk semmit
sem erőltetni. Ami viszont bevált, azt szívesen forgalmazzuk. Ezeknek a márkáknak
megbízható a szervizháttere, jók a garanciális feltételek, így a közel tízezer vevőnk
biztonságban van.
– Termékkínálat terén viszonylag konzervatívak vagyunk, nem próbálkozunk folyton újabb
és újabb eszközökkel, ragaszkodunk a jól bevált, ismert márkákhoz. Ha mégis valamibe
belevágunk, visszajelzést kérünk a vevőinktől.
Nagy hangsúlyt fektetünk a széles árukínálatra, a műszaki megoldásokra, valamint a
raktárról történő kiszolgálásra. Személyes
referenciáink vannak, a vevőinket jól, személyesen ismerjük, és ez még a személytelennek
tűnő multiknál is igaz. Szinte minden vevőnknek megvan a maga kedvenc eladója.
– Az áraink a termékek minőségét is tükrözik, így ez valamivel magasabb árfekvést
eredményez a megszokottnál. De mivel termelő szerszámokról és gépekről van szó, így
azokat nem szabad összehasonlítani a barkácstermékek árával.
– A csapatról még nem esett szó. Hány főnek ad
munkát a családi vállalkozás?
– Tizenketten vagyunk, ebből heten aktívan
a kereskedelemben dolgoznak, a többiek
gazdasági és egyéb háttérterületeken. Alkalmazottaink többsége kezdetektől itt dolgozik, alacsony a fluktuáció. A férjem sajnos
már nem lehet közöttünk, de közgazdász
lányaim – akik most éppen a gyermeknevelés örömeit élvezhetik – és vejem, aki ügyvezető társam, valamennyien itt dolgozunk.
Nem vágyunk óriási dolgokra, ezt az üzletet
szeretnénk stabilan működtetni, s persze az
alapfilozófiánk megtartása mellett folyamatosan növelni forgalmunkat és bővíteni
vevőkörünket. Ez tényleg egy igazi családi
vállalkozás. Mindig is úgy gondolkodtunk,
hogy inkább egy valamit csináljunk, de azt
az egyet nagyon jól!
Cseh Teréz
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Jubiláló vállalkozások

„Büszke vagyok a kollégáimra!”
Berill Reklámstúdió, Veszprém
“Évek óta dolgozom velük dekorációk készítésében, rendezvények lebonyolításában.
Érdekelt, mi lehet a titkuk, hogy mindent időben, precízen, kiváló minőségben
elvégeznek? Hogyan képesek erre, amikor közel 100 partnerük mellett a legnagyobb rendezvények szervezése is a kezdetektől az ő nevükhöz fűződik, így a
veszprémi ünnepi játékok, az alsóörsi Harley Davidson találkozó?” Fabó Péternek,
a stúdió ügyvezetőjének első mondata után rájövök, a hozzáállás az Ő titkuk. A
kölcsönös bizalom és tisztelet meghozza gyümölcsét, a korrekt munkavégzést, a
megrendelők elismeréseit.
– Miért éppen ezt a szép, látványos, de igen
nehéz területet, a reklámszakmát választottad?
– 18 évesen egy 120 m2 -es élelmiszerboltot
vezettem, és volt egy álmom, hogy egyszer egy nagy céget alapítsak. A cél megvolt, azt
hogy merre, azt az élet
hozta. Egy reklámstúdió
felkért, hozzam a megrendelőket, így kezdtek a
kapcsolataim kialakulni.
Az 1995. évben Art byte
néven indult vállalkozás
elsősorban kamionponyvák dekorációjára épült a
tervezéstől a kivitelezésig.
Rengeteg megrendeléssel,
20–30 milliós árbevétellel,
arra emlékszem, pizzán
éltünk és csak dolgoztunk, dolgoztunk. A profil
bővült, megalapítottuk a
Conart Stúdiót, amely az
első kreatív vállalkozások
közé tartozott Veszprémben. Ekkor lépett be a
csapatba a két ma is velünk dolgozó, tehetséges
grafikus, Futó Zsolt és
Pálffy Attila. Elsők közt
kaptuk meg a bizalmat a
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Bramac Kft.-től, akinek 160 m 2 -es kiállítási standot terveztünk és építettünk meg. A
Vöröskő Kft. üzlethálózatának 20 üzletét
14 nap alatt dekoráltuk ki országszerte.
Gyönyörű feladatok voltak! A velünk

szemben támasztott igények és elvárások,
a sikerek alakítottak, gyúrtak és formáltak
bennünket. Öt éve Berill Reklámstúdió
néven válltunk ismertté az országban.
– Ebben a szegmensben 4–5 év után kiég a
kapcsolat a megrendelő és kivitelező között.
Hogyan őriztétek meg a megbízóitokat?
– Pontossággal és a határidők betartásával.
Ha megnyerjük a munkát, akkor azt akarjuk minden porcikánkkal. Az eredmény a
fontos, a munka nem délután 4-kor fejeződik be, hanem akkor, ha elkészültünk
vele. A megrendelő döntéseit tiszteletben
tartva és elfogadva, mi az álmaik megvalósítására szakosodtunk, és a célunk mindig

minőségi szolgáltatást nyújtani. Felmértük,
mire vagyunk alkalmasak, nem akarunk
többet, de egy szegmens tökéletes kiszolgálására törekedve, ma képesek vagyunk a
világon bárhol kivitelezni, standot építeni.
A munkánkért tisztességes bért kérünk,
árbevételünk folyamatosan nőtt, évente
50-100%-os növekedés volt a jellemző,
2008-ban volt a csúcs. A 2010–es évünkre
is a fejlődés a jellemző a munka és az árbevétel oldaláról egyaránt.

ház, de ügyfelünk a MKB Veszprém KC,
valamint a Veszprém Aréna is. A Borsodi
Sörgyár és Kinizsi Bank egyes dekorációs
és rendezvénydekor elemeit mi terveztük.

– Mitől vagytok sikeresek?
– Kiváló csapatom van, akikre mindenben számíthatok, ezért én minden reggel
mosolyogva ébredek. Jelenleg 7 kollégával
dolgozom, akikben megbízhatok, tudják a
feladatukat, és azt maximális önállósággal
elvégzik. Együtt tanultuk meg a munka
iránti alázatot, nem akarunk többnek látszani, mint amik vagyunk. Ösztönös vezető
vagyok, igyekszem megbecsülni a kollégáimat, figyelem őket, és folyamatosan formálódunk. Együtt vesszük ki a részünket a
munkából, de osztozunk az örömökben is.
Hihetetlen akarattal dolgoznak, gyorsak,
jó szervezők, nagy a tűrőképességük és
lojálisak a céghez.
– Munkáinknál nagyon fontos a gyorsaság.
Jelenleg társcégünkkel az Uv-Print Kftvel nagyformátumú nyomtatott anyagok,
molinók, zászlók, fóliák és építőipari hálók
gyors elkészítését tudjuk vállalni. A cég 85
milliós gépparkkal rendelkezik, napi 450
m2 nyomtatott dekorációs anyag előállítására képes.

Kiviteleztünk kiállításokat Romániában,
Szerbiában és Oroszországban is. A Veszprémi Ünnepi Játékok szervezői 7 évvel ezelőtt bennünket kértek fel a lebonyolításra,
azóta minden évben megkapjuk tőlük a
bizalmat. Itt tanultuk meg a profi rendezvényszervezést. Fő szervezői vagyunk a
Drogmentes Maraton-nak és a Harley Davidson találkozónak. A Kamera Hungária
Fesztivál dekorációs munkáit már második éve mi nyerjük meg. Mindig az a legszebb munkánk, amin éppen dolgozunk,
és természetesen mindre nagyon büszkék
vagyunk.

– Meddig lehet ezt a kemény szakmát így
bírni?
– Ameddig a bizalmat megszavazzák az
ügyfeleink. Nagyon szeretem ezt a munkát. Az elvégzett feladat után mindenki
boldogan megy haza a családjához. Most
teremtjük meg a hátteret arra, hogy később a Család lehessen az első. Hobbim
a vitorlázás, ami kikapcsol, szükségem
van a vitorlázás adta szabadságra. Kedvenc mondatom, ami a munkára is igaz:
A versenyt a kormányos veszti el, de a legénység nyeri meg!
B. Csejtei Anikó

– Kik az ügyfeleitek? Legszebb munkáitok?
– Már 12 éve partnerünk az EURONICS
műszaki áruházlánc, a BRAMAC Kft.
és a YARA Hungaria, amelyek kiállítási
standjait is mi építjük. Dekorációban,
installációk építésében elsők voltak a Szatmári Hálózat üzletei, a Max City bútoráru-

Berill Reklámstúdió
dekoráció
reklámtáblák, üzletek külső-és belső
dekorálása, gépjármű- és hajódekorációk
grafikai tervezés
arculattervezés, csomagolástervezés,
látványtervezés
digitális nyomtatás
nagyméretű kül- és beltéri nyomtatás
eszközbérbeadás
rendezvénysátrak, bútorok, kiegészítők
kiállítási stand
standok tervezése, építése
rendezvény- és fesztiválszervezés

www.berillreklam.hu
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Dr. Erdődi László kutatás-vezető

Dr. Nagy Zsolt Kutatás-Fejlesztés és Innováció
Menedzsment Üzletágvezető

A KÜRT Zrt. és a Pannon Egyetem forradalmian
új számítógépes rendszerelemzőt fejleszt
Napjainkban az informatikai biztonsági megoldások egyre kiemeltebb szerepet
kapnak minden intézmény számítógépes rendszerében. A különböző szoftverek,
hardverek, hálózati eszközök a kezdetek óta képesek tevékenységük naplózására.
Az utóbbi években azonban a naplóüzenetek számának drasztikus növekedése
hatására igény van a magas biztonsági szintű, automatizált elemzésre.
A KÜRT Zrt. az Európai Unió támogatásával
a GOP-1.1.1-09/1-2009-0034 Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló
Garantált bizalmasságú, elosztott adatgyűjtő,
valós idejű logelemző és automatikus beavatkozó rendszer prototípusának elkészítése
elnevezésű kutatási projektjében egy azonnali
válaszreakciókra képes, statisztikai összefüggéseket vizsgáló logelemző rendszer prototípusának kifejlesztését tűzte ki céljául. A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának
bevonásával folyó kutatómunka a naplófájlok
elemzésének teljesen új irányzatát eredményezheti, amely során a rendszeresemények
vizsgálata a jelenlegi gyakorlathoz képest
sokkal mélyebb szinten történik. A cél elérése
érdekében a KÜRT Zrt. és a Pannon Egyetem
kutatói számos új technológiát alkalmaznak.
A kétéves projekt kezdetét sajtótájékoztatón
jelentette be dr. Nagy Zsolt, a KÜRT Zrt.
Kutatás-Fejlesztés és Innováció Menedzsment
Üzletág vezetője.
Dr. Bertók Botond, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának docense a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Pannon Egyetem és
a KÜRT Zrt. együttműködése révén számos
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sikeres kutatási projekt valósult meg az utóbbi
években, s néhány éve biztonsági kutató-fejlesztő központot is alapítottak. A közös munka különösen fontos az egyetem számára, mert
partnerüktől piacközeli feladatokat kapnak,
így kutatásaik gyakorlati haszonnal is járnak.
A kutatás témájáról és lehetőségeiről dr. Erdődi László, a KÜRT Zrt. kutatás-vezetője számolt be a projektindító tájékoztató alkalmával.
A hazai információbiztonsági piac vezető szereplőjeként a KÜRT Zrt. egyik szakterülete
a logelemzés, vagyis a naplófájl-elemzés. A
naplófájl írja le a számítógépek, hálózatok
vagy akár a tűzfalak tevékenységét, ezekben
található válasz arra, hogy melyik eszközzel,
mikor, mi történt. Ezeknek az információknak
az elemzéséből felismerhető a hálózat támadása, szabályzatsértés, csalás, de műszaki probléma is. A naplófájlok bejegyzései azonban
óriási mennyiségben keletkeznek, akár másodpercenként milliós nagyságrendben is, ezért
okoz problémákat a gyűjtésük és tárolásuk,
feldolgozásuk pedig hosszadalmas és kapacitásigényes. Általában egymilliárd naplózott
eseményből száz utal incidensre, és mindössze
kettő igényel beavatkozást. Így az informáci-

ótechnológia napi problémáit küszöbölheti
ki a kifejlesztés alatt álló rendszer, amelynek
alapját a KÜRT Zrt. által kidolgozott korrelációs naplófájlelemzés-módszertan adja. A
rendszer újszerűsége abban rejlik, megoldást
hoz a gazdaságos tárolásra, az egyszerű viszszakereshetőségre. Képes lesz megtanulni a
vizsgált környezet viselkedését, összefüggésekben gondolkodik – például megtanulja és
felismeri, hogy ha egy nagyvállalatnál hétfő
reggel minden második dolgozó háromszor elgépeli a jelszavát, az nem igényel beavatkozást,
csupán hétfő reggel van. A fejlesztés alatt álló
rendszer képes lesz azonnali válaszreakciókra
a valós idejű működésnek köszönhetően, s ez
nemzetközi áttörést jelenthet az információbiztonsági kutatások terén.
A kutatás során előálló módszerek és algoritmusok a későbbiekben hasznosíthatók lesznek
akár az informatikai tudományok területén
kívüli rendszerek általános viselkedéselemzésére is, például biológiai kutatásokban.
A projekt során születő kutatási eredményeket
a KÜRT Zrt. nemzetközi szinten is szándékozik bemutatni és hasznosítani. Ennek eredményeként mind a régió, mind a kutatásban
részt vevő szervezetek olyan tapasztalatot és
elismerést szerezhetnek, amely hosszú távon
kihathat a régió gazdasági és munkaerőpiaci
növekedésére is.
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Tanévnyitó ünnepség a Pannon Egyetemen
A Pannon Egyetem és az intézmény gazdaságtudományi kara 2010. szeptember 8án tartotta központi tanévnyitó ünnepségét, amelynek díszvendége dr. Schmitt Pál
a Magyar Köztársaság elnöke volt. A rendezvényen többek között dr. Rétvári Bence
államtitkár köszöntötte az elsőéveseket.
A Pannon Egyetem 2010/11-es központi tanévnyitó ünnepsége idén a gazdaságtudományi
kar tanévnyitó rendezvényével egybekötve
került megrendezésre. Az ünnepségen több
száz vendég és elsőéves hallgató vett részt; Katona János alezredes vezényletével a Légierő
Zenekar szolgáltatta a zenét. Az elnökségben
díszvendégként foglalt helyet dr. Schmitt Pál, a
Magyar Köztársaság elnöke és dr. Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
parlamenti ügyekért felelős államtitkára.
Az egyetem rektora, dr. Rédey Ákos tanévnyitó
beszédében arra szólította fel az egyetemistákat, hogy a jövendő szakmai sikereik megalapozásához a tudást kitartással és szorgalommal
szerezzék meg, hiszen „tanulmányaik során
tanáraikkal közösen kell, hogy felépítsék azt

sasági elnök zárta a köszöntők sorát. A köztársasági elnök beszédében kitért a munkaerőpiac
jelen elvárásaira, amelyekbe az informatikai,
matematikai, illetve idegennyelvtudás mellett
a tanulási képesség, a művészeti és kulturális
tájékozottság egyaránt beletartozik. A Pannon
Egyetemet azon kevés felsőfokú oktatási intézmények közé sorolta, ahol mindezen tételek
elsajátíthatók azok számára, akik képesek tenni
a jövőjükért.
A tanévnyitó ünnepség folytatásában dr.
Schmitt Pál és dr. Rédey Ákos kitüntetéses
doktorrá avatta dr. Bankó Mariettát. A Pannon Egyetem Idegennyelvi Oktatási Központ
Nyelvi Lektorátus, Egyetemi Nyelviskola és
Nyelvvizsgahely igazgatója a Magyar Köztársaság elnökétől vehette át példamutató szakmai

igazgató és tudományos dékánhelyettes. Pro
Universitate Pannonica kisezüst kitüntetéssel
jutalmazták Bognár Endrét, a villamosmérnök
szak aktív alapító tagját, dr. Jirí Klemeš egyetemi tanárt, valamint dr. Tóth Zoltán egyetemi
docenst.
A Sebestyén Attila emlékérmet idén Szentessy
Balázs testnevelő tanár vehette át. A Tanulás és
Sport Ösztöndíjas pályázat idei nyertesei sorrendben Stáhl Barbara, Farsang Evelin, valamint Horváth Ádám volt.
A gazdaságtudományi kar által alapított Kollarik Amália-díjat kimagasló tudományos tevékenységükért idén Kaszás Nikoletta és Krausz
Péter vehette át dr. Jancsik András dékántól.
A Manager Képzés Alapítvány immár tizenkilencedik alkalommal hirdetett pályázatot
a Harsányi István-díj elnyerésére gazdasági,
műszaki és természettudományi felsőoktatási
intézmények hallgatói számára. A kuratórium
döntése alapján az idén 40 pályázat közül 10
részesülhetett a kutatási ösztöndíjban, közülük
hármat a Pannon Egyetem hallgatói készítettek.

Alul középen dr. Rétvári Bence, dr. Schmidt Pál, dr. Rédey Ákos és Debrecenyi János valamint a Pannon Egyetem vezetősége
a sziklaszilárd alapot, amelyre tanulmányaik
végeztével már egyedül is építkezni tudnak.”
A rektor az egyetem oktatói felé intézett szavaiban az oktatás mellett a nevelés fontosságát is
hangsúlyozta: „Nem elég hallgatóinkat csupán
a sikeres szakmai karrierjüket biztosító tudásanyaggal felruházni. Tanítani és nevelni kell
őket, hogy mindazt, aminek birtokába jutnak
tanulmányaik és későbbi pályafutásuk során,
hazájuk, nemzetük fejlődésének szolgálatába
állítsák és elismert, megbecsült szereplői legyenek társadalmunknak.” Dr. Schmitt Pál köztár-

munkája és a mindvégig kiváló, azaz jeles tanulmányi eredményei jutalmául a „Promotio
sub auspiciis praesidentis Rei Publicae” aranygyűrű kitüntetést.
Ezt követően dr. Rédey Ákos átnyújtotta az
egyetem szenátusa által adományozott kitüntetéseket. Pro Universitate Pannonica arany
fokozatú kitüntetésben részesült dr. Dimény Erzsébet egyetemi docens. Pro Universitate Pannonica nagyezüst kitüntetést vehetett át Bizóné
dr. Sárdi Katalin tanszékvezető, egyetemi tanár,
valamint dr. Gáborjányi Richard volt intézet-

A Harsányi István-díjat dr. Sváb Péter kuratóriumi tag nyújtotta át Kompis Eszter, Erdélyi
Tamara és Németh Anikó hallgatóknak.
A Pannon Egyetem 2010/2011. tanévére kimagasló tanulmányi és tudományos teljesítményük
alapján harmincöt hallgató részesült köztársasági ösztöndíjban.
Az egyetem tanévnyitó ünnepségét az elsőéves
hallgatók fogadalomtétele zárta. Dr. Rédey
Ákos rektor és dr. Jancsik András dékán kézfogással avatta egyetemi polgárrá az intézmény
új hallgatóit.
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Debreczenyi János, Veress József és Porga Gyula

XXI. századi iskolát avattak
Veszprémben
Átadták a közel félmilliárd forintos beruházással felújított Dózsa György
Általános Iskolát Veszprémben. A tanévet már XXI. századi iskolában kezdhetik a veszprémi Dózsaváros diákjai. A felújított, korszerű és akadálymentesített
épületben ezután modern eszközökkel tanulhatnak a dózsások.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 244 862 076 forint összegű
vissza nem térítendő támogatást nyert
el a Közép-dunántúli Operatív Program
Közoktatás infrastrukturális fejlesztése
pályázat keretében a Dózsaváros XXI.
századi iskolája – a veszprémi Dózsa
György Általános Iskola esélyegyenlőségorientált fejlesztése című projekt megvalósítására.
A 448 630 000 forint összköltségvetésű
fejlesztés keretében az iskola főépülete
teljesen megújult – hangsúlyozta Veress
József, a Dózsa György Általános Iskola
igazgatója.
Az intézményt akadálymentesítették; a
gyengén látó és hallássérült személyek
részére is használhatóvá, egy lift beépítésével pedig teljes egészében bejárhatóvá
tették. A tantermeket felújították, és új
iskolabútorokat, taneszközöket helyeztek
el. Kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a fűtés- víz- és csatornarendszert,
de a villamoshálózat is rekonstrukcióra
szorult. Az emeleten új számítástechnikai
és kémia-fizika szaktanterem készült,
emellett pedig egy 200-300 fő befogadására is alkalmas zsibongót alakítottak ki,
amely az iskolai rendezvényeken kívül
lakossági eseményeknek, fórumoknak is
otthont adhat. Ezen kívül sor került a tető
felújítására, a homlokzat átépítésére, valamint az egész épület hőszigetelésére is.
Az iskola pincéjét – amely eddig inaktív
volt –, beépítették, és olyan, eddig hiányzó funkcionális helyiségeket alakítottak
ki, mint például a takarító személyzet öltözője, a karbantartóműhely, a tanári öltözők és mosdók, valamint az orvosi szoba – sorolta a fejlesztéseket az intézmény
igazgatója. A beruházás egyik hangsúlyos
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eleme, a tornaterem tetején megépített
csillagászati terasz, a „Csillagda”, amely
nemcsak városi, hanem dunántúli szinten
is egyedülállónak számít.
Dr. Temesvári Balázs, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója szerint nagyon jó helyre
került ez a támogatás, hiszen kiépült és
tovább erősödött az a közösség, amely
képes lesz a felújított intézményt jó minőségben és jó színvonalon tovább működtetni, az új környezet segítségével pedig
a diákok még versenyképesebb tudásra
tehetnek szert, amelyet felnőtt korukra
hazánkban kamatoztathatnak.
„A legnehezebb az volt, hogy bármihez
nyúltunk, soha nem azt találtuk, mint
amit szerettünk volna” – emlékezett viszsza Szücs István, a kivitelezést végző cég
igazgatója. „Szinte hétről hétre kellett
újratervezni a felújítási folyamatokat, de
szerencsére sikerült végezniük tanévkezdésre. Ez csak úgy valósulhatott meg,
hogy a lakóközösség, a szülők, a tanárok,
és a gyerekek példaértékű együttműködést mutatva segítették a tervezők munkáját.”
A sajtótájékoztatót követően a Dózsa
György Általános Iskola diákjainak és
volt tanulóinak ünnepi műsorát tekintdr. Temesvári Balázs
hette meg a közönség. Ennek keretében
köszöntőt mondott Porga Gyula, Veszprém újonnan megválasztott polgármestere és Debreczenyi János, volt „Dózsás
diák”, a város volt vezetője is. Az ünnepség végén Porga Gyula, Veszprém Város
polgármestere, Veress József, az iskola
igazgatója, valamint Debreczenyi János
közösen vágták el a tornaterem bejáratához kifeszített nemzeti színű szalagot.
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Digitális egyetemi jegyzet mindenkinek
A Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara negyvenkét tankönyv
megírására és digitalizálására vállalkozott, amelyek összesen ötvenkilenc tantárgyat érintenek. A digitális jegyzetek az interneten elérhetőek, s bárki számára
hozzáférhetőek lesznek, így nem csak a geoinformatikai kar s más intézmények
hallgatói, hanem már végzett szakemberek is szabadon használhatják tudásuk
felfrissítésére.
A Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara a digitális tananyag elkészítését nagyrészt pályázatból finanszírozza
– a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretéből közel negyvenöt millió forintos
támogatást nyert a TÁMOP-4.1.2.-08/1/A2009-0027. számú, Tananyagfejlesztéssel a
GEO-ért című pályázatuk. A 80% támogatással, 20% önerő biztosításával megvalósuló fejlesztésről dr. h.c. dr. Szepes András
tanszékvezetőt, a projekt menedzserét
kérdeztük.
– Miért fontos az új tankönyvek elkészítése,
digitalizálása?
– Karunk számos területen országosan egyedülálló, speciális képzést folytat. Földmérő
és földrendező mérnökképzésünk során
hallgatóink idegen nyelvi, informatikai,
kommunikációs, természettudományi, műszaki, menedzsment és gazdasági ismeretek
mellett a geoinformatika, birtokrendezés,
ingatlanjog elméleti és gyakorlati műveléséhez kellő szakmai tudás és intelligencia

elsajátítására is lehetőséget kapnak. Így
szükség van egyedi tananyagok kiadására.
Tizenöt éves tapasztalattal rendelkezünk a
távoktatásban, s így a jegyezetek, segédletek
elektronikus formában való elkészítésében
és közzétételében. Ilyen háttérrel mertünk
egyáltalán belevágni a digitális tananyagfejlesztésbe.
A pályázatnak köszönhetően a jegyzetek
elektronikus formában bárkinek, bárhonnan
hozzáférhetővé válnak, amely számos képzési előnyén túl környezetbarát, és fontos szempont a frissíthetőség is. Az általunk publikált
tananyag elméleti alapjait és a gyorsan változó gyakorlati részét egymástól függetlenül
kezelhetjük, s a gyorsan fejlődő technológiával haladva korszerűen tarthatjuk.
– Kiket érint az új jegyzetek elektronikus megjelenése?
– A tananyagfejlesztés a már futó földmérő
és földrendező mérnök BSc alapszakon és
a birtokrendező mérnök MSc mesterszakon
valósul meg. A tananyagok modul rendszerű

kialakításával azonban megoldható lesz a
későbbiek során részképzések megvalósítása
is. Szakemberek gyakorta keresnek egy-egy
feladat megoldásához elméleti és gyakorlati
alapokat. A modul rendszerű felépítéssel
egy „tudástár” alakul ki s lesz elérhető,
amely segítségével egy vízügyi szakember
továbbképezheti magát birtokrendezésből,
vagy egy építész ismerkedhet meg a mérnökgeodéziával.
– Hol tartanak a megvalósításban?
– 2010. január elsejével indult a három ütemből álló projekt, az elsőt zártuk épp. A projektidőszak végéig, 2011. április 30-áig 382
modult írnak meg a geoinformatikai karon
dolgozó, vagy karhoz kötődő oktatók, amelyeket tőlünk független lektorok véleményeznek. Az elkészült műveket DocBook XML
formátumra konvertáljunk, s szerkesztés
után HTML és PDF formátumban lesznek
elérhetőek. Az átalakításra kidolgoztunk
egy jól használható technológiát, amelyet a
későbbiek során, más területeken is hasznosíthatunk majd. Elsőként az alapszakos
hallgatók jegyzeteit készítettük el, így ők már
a kezdetektől használhatják a digitális tananyagot, majd a képzés felépítésével párhuzamosan haladunk a feldolgozással is. Jelenleg
182 jegyzet készült el és került átalakításra,
így ezek már rövidesen elérhetőek bárki számára a www.tankonyvtar.hu portálon.
Vitkóczi
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Jó hír kis- és középvállalkozásoknak

Stratégiai váltás
a pályázati
rendszerben
Nyikos Györgyi, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára nyitotta
meg a „Stratégiaváltás a pályázati rendszerben” című
konferenciát 2010. október 15-én Budapesten.
A helyettes államtitkár nyitóelőadásában kiemelte, hogy a kormányzat már dolgozik a gazdaság talpra állításán, melynek egyik
eleme az uniós és a hazai fejlesztési források hatékonyabb felhasználási rendszerének kialakítása. Ehhez nélkülözhetetlen a
hazai pályázati és támogatási intézményrendszer és a folyamatok
megújítása – hangsúlyozta a helyettes államtitkár.
A minisztérium partner kíván lenni minden olyan kezdeményezésben, melynek célja, hogy a hazai gazdasági élet szereplői
– különös hangsúllyal a kkv szektor résztvevőire –, első kézből,
hiteles forrásból szerezhessenek információkat a tevékenységüket támogató, a munkahelyteremtést ösztönző, a fejlesztéseiket,
növekedésüket elősegítő forrásokról – hangsúlyozta a helyettes
államtitkár. Hozzátette: a kormány célja biztosítani a hatékony
információáramlást a szakmai és kormányzati szervek között,
melynek eredményeként az Új Széchenyi Terv forrásait egyszerűbb és gyorsabb támogatási rendszer keretében lehet eljuttatni
a pályázóknak.
Az új fejlesztéspolitikai rendszert alapvetően három pillérre kívánja helyezni a kormány – ezek a stratégia-alkotó, a menedzser
és a végrehajtó szerepben működő szervezetek és feladataik. A
stratégia-alkotási feladatok a Nemzetgazdasági Minisztérium
hatáskörébe tartoznak, a menedzseri feladatokat a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium látja el, míg a végrehajtásért a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség és a közreműködő szervezetek felelnek. A
stratégia-alkotó dönt az irányokról, a menedzser a szabályozásért és az intézményrendszerért, valamint koordinált működéséért felel, míg a végrehajtók a támogatásközvetítési feladatokat
látják el.
Az egyik legsúlyosabb öröklött terhet – a korábbi rendszer kuszasága mellett – a rendelkezésre álló szabad források szűkössége
jelenti. Magyarország számára az elérhető uniós források értéke
összesen 8042,79 Mrd forint, ebből jelenleg 1951,09 Mrd Ft szabad forrás áll rendelkezésre. Értékelésre szorul továbbá, hogy a
futó projektek valóban a közcélokat és az egyes programok célkitűzéseinek megvalósítását szolgálják-e - e szempontból szükség
lehet felülvizsgálatukra és esetleg módosításukra.
A helyettes államtitkár zárógondolatként kiemelte: a források
hatékony és eredményes felhasználása megköveteli a nehézkesen
vagy egyáltalán nem működő támogatási konstrukciók és pályázati kiírások megszüntetését. Az egyszerűbb és áttekinthetőbb
rendszer kialakítása érdekében a mostani több száz támogatási
konstrukció helyett kevesebb, azonban könnyebben értelmezhető, egyszerűbb, ám a célokat jobban szolgáló pályázat megjelenése várható az Új Széchenyi Tervben – tette hozzá.
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Döntés előtt mindenképpen érdemes kérdeznie!

Kertszakértő
és igazságügyi
kertszakértő

Hazánkban még nem általános gyakorlat a szakértői megbízatás,
pedig más külföldi országokban ez már teljesen elfogadott módszer.
Életünkben, ügyeink intézéséhez elengedhetetlenül szükséges ügyvéd, közjegyző közreműködése, nem csak a nagy értékű ingó és ingatlanvásárlásoknál, hitelfelvételnél, hanem peres, problémás ügyek
megoldásához is igénybe vesszük munkájukat, melyet természetes
dolognak tartunk. Szakértőt pedig csak peres eljárás közepette veszünk igénybe, utolsó lehetőségként, igazunk bizonyítására. Nem
nélkülözhetjük szakértő véleményét, amely rendkívül fontos egy
beruházás vagy ingatlanvásárlás előkészítéséhez, illetve – bizonyító
erejű lehet egy peres ügy előtt. Számos beruházás során előfordul minőségbeli reklamáció a megrendelő részéről vagy kivitelezői, szakmai
hiányosságok. Erre nyújtana megoldást a szakértő előzetes bevonása.

Szakértői tevékenységeink:
* Szakvélemények készítése (önkormányzati beruházások)
* Szakmai felügyelet (például labdarúgópályák vagy sportlétesítmények kertészeti kivitelezéséhez műszaki kiírások készítése)
* Parkosítás, kertészeti árajánlatok műszaki tartalmának elbírálása.
* Szaktanácsadás
* Permegelőzés céljából szakértői vélemény készítése
* Peres eljárásokban, igazságügyi szakértői vélemény készítése
Elérhetőségeink:
Vágusz Krisztián kertépítő és zöldfelület-fenntartó szakmérnök,
igazságügyi kertszakértő
PÁZSIT-CENTRUM, 2837 Vértesszőlős, Valusek u. 62.
telefon: 34/786-916
www.kertszakerto.hu

Gazdaság
EMN Szakmai Konferencia, London

Szekfü Tibor, az RVA igazgatója

Európában szakmai etalon a magyar
internetes mikrohitel igénylő rendszer
Nagyszabású nemzetközi mikrofinanszírozási konferencián, Londonban mutatták be a
magyar fejlesztésű innovatív, szakmailag is elismert mikrohitel-igénylő és hitelbírálatot
támogató technológiát. A párizsi központú European Microfinance Network (EMN) és
a brit CDFA közös szervezésében megtartott konferenciára 29 országból 310 résztvevő
érkezett.
Jelentős nemzetközi figyelem irányul a
Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (RVA®) által alkalmazott mikrohitel-igénylő és hitelbírálati eljárást támogató Internet alapú innovatív technológiára.
A Monitor Számítástechnikai Szolgáltató
Kft. által – az RVA szakmai támogatásával
– kifejlesztett innovatív szolgáltató rendszer már 2009-ben jelentős nemzetközi
érdeklődést váltott ki, amikor az Európai
Mikrofinanszírozási Hálózat (EMN) és az
itáliai Giordano Dell’Amore Foundation
által Innováció és fenntarthatóság témakörben meghirdetett Mikrofinanszírozás jó gyakorlatok Európa díj 2009 pályázatán
a díj tudományos bizottsága az öt legjobb
gyakorlat közé választotta a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány mikrohitelezési gyakorlatát.
A jelentős szakmai elismerést „a legjobb
mikrofinanszírozási gyakorlat előmozdításában, valamint a mikrofinanszírozásban
résztvevő ügyfelek gazdasági és társadalmi

fejlődését szolgáló innovatív és értékes elemek bevezetésében való közreműködése
elismeréséül” kapta az RVA.
A kiemelkedő siker után felerősödött a
nemzetközi érdeklődés a technológia iránt.
Tavasszal az EMN információtechnológiai
és innovációs munkabizottsága tartott kihelyezett ülést Székesfehérváron az RVAnál olasz, német és francia szakemberek
részvételével. Nyáron pedig a European
Microfinance Network felkérésére, a hálózat nagyszabású Londonban megrendezett
szakmai konferenciáján Internet alapú információs rendszerek a mikrofinanaszírozásban – a szolgáltatások színvonalának javítása című workshop keretében ismertette
a Magyarországon már két éve jól működő
rendszert Szekfü Tibor, az Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány igazgatója.
Szekfü Tibor elmondta, hogy az alapítvány
támogatásával kifejlesztett internet alapú
szolgáltató rendszer jelenleg Európában
a legfejlettebb technológiai hátteret biztosítja a hitelezés lebonyolítására. A rendszer

tájékoztatja az ügyfeleket a különböző
hitelkonstrukciókról, és lehetővé teszi a
hiteligénylések interneten történő benyújtását, valamint a hiteladatok lekérdezését
az ügyfelek számára.
Ahogyan azt Faragó Évától, az RVA nemzetközi kapcsolatok menedzserétől megtudtuk, az érdeklődés azóta is folyamatos.
Nemrégiben Norvégiából fogadott szakembereket a székesfehérvári RVA, és várják
egy holland delegáció érkezését is. A rendszer iránt Svájcból is érdeklődtek már.
A nagy visszhangot kiváltó, szakmailag
is elismert rendszer Magyarországon már
több mint két éve használható – az interneten keresztül is pályázhatóak az RVA
és partnerszervezetei által kínált mikrohitel konstrukciók. Az internetes mikrohitel „webshop” elérhető a www.rva.hu és
a www.credinfo.hu portálokon is.

Székesfehérvári
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány
8000 Székesfehérvár, Budai u. 9-11.
Tel.: 06 (22) 518-010.
Fax.: 06 (22) 518-013.
Email: info@rva.hu
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Sikerrel zárult a határokon átívelő projekt – magyar és szlovák cégek összefogása

Együtt erősebbek lettek a vállalkozók
Eredményesen zárult az az Európai Strukturális Alapból társfinanszírozott program, amelynek vezető partnere a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány volt. A szlovákiai Regionális Tanácsadó és Információs
Központ (RPIC) észak-komáromi székhelyű szervezetével közösen dolgozták ki az
Együtt erősebbek vagyunk elnevezésű projektet, amely az elnyert támogatás segítségével valósult meg. Dr. Sztruhár Gyula, a KEM RVA programmenedzsere számolt be lapunknak az elvégzett munkáról.

– Mi volt a projekt célja?
– Legfontosabb célkitűzésünk az volt, hogy
a magyar–szlovák határ mentén működő kisés közepes vállalkozások fennmaradásának
esélyei nőjenek, partnerséget építve határon
átnyúló vállalkozói és beszállítói kapcsolatok jöjjenek létre. A kapcsolatok erősödése
révén használják ki a nagyobb piacból eredő
előnyöket. Ennek érdekében többszintű cselekvési programot dolgoztunk ki.
– Mik voltak a program elemei?
– Egyrészt ingyenes vásári bemutatkozási
lehetőséget kínáltunk a jelentkezőknek az
augusztusi, tatabányai Vértes Expón, illetve
az októberben lebonyolított nyitrai LIGNUMEXPO-LES2010
KIÁLLÍTÁSON.
Ki is használták a cégek ezt a lehetőséget,
hiszen tizenhat vállalkozás vett részt a rendezvényeken. Tapasztalataik, beszámolóik
és személyes megállapításunk szerint számos
üzleti, viszonteladói kapcsolat jött létre a
vásárokon. Ez érthető, hiszen a személyes
kontaktus más, mintha telefonon, vagy interneten próbálnának a felek együttműködést
keresni. A program második elemeként közösen hat üzletember találkozót szerveztünk.
Terveink arról szóltak, hogy kb. ötven vállalkozást nyerünk meg az ügynek, ám legnagyobb örömünkre a számuk 160-ra kerekedett
a projekt alatt. Harmadik elemként kétnyelvű kiadványt jelentettünk meg több ezer

példányban, amely a két ország jogszabályai
segítségével mutatta be a vál-lalkozói környezetet Magyarországon és Szlovákiában.
A negyedik elem egy folyamatos tanácsadás
volt mindkét országban az adott ország gazdasági környezetéről, a vállalkozásindítás és
működtetés legfontosabb kérdésköreiről.
– Milyen mértékű támogatásban részesült a
program?
– A 2009 decemberétől idén novemberig
tartó projekt teljes költségvetése 196526
euró volt. Ebből az ERFA támogatás 158695

eurót, a nemzeti tárfinanszírozás (magyar és
szlovák) 28005 eurót tett ki. A partnerek önereje 9826 euró volt.
– Ha néhány szóban értékelnie kellene a projektet, mit emelne ki legfontosabb hozadéknak?
– Jelenleg éppen az értékelési szakaszban
vagyunk, novemberben egy zárókonferencián
teszünk pontot a projekt végére. Én személy
szerint úgy gondolom, hogy a két ország
Európai Unióhoz történt csatlakozása után
minden ilyesfajta programnak roppant lényeges feladata, hogy a formális kapcsolatokon
túl igazán élővé tegye az együttműködést a
határ két oldalán. Ebben óriási szerepe lehet
a vállalkozásoknak, hiszen a mai válságtól terhes időszakban ez a határon átívelő partneri
kapcsolat lehet az egyik kitörési pont, amely
egyrészt közelebb hoz bennünket egymáshoz,
másrészt pedig hozzájárul az életerős, innovatív vállalkozások eredményes túléléséhez.
Veér Károly

A program keretében a tatabányai Vértes Expón számos vállalkozás mutatkozhatott be díjtalanul
a nagyközönségnek

A programot a HUSK-0801/155 számú, Együtt erősebbek vagyunk –
Közös Vállalkozásfejlesztési Projekt címűpályázaton keresztül
a Magyar Kormány és az Európai Unió támogatja.
www.husk-cbc.eu
Az újságcikk tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját
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Fesztiváljáró
A sporttól a lecsókészítésig…

Fehérvári vigasságok
Szeptember utolsó hétvégéjén igazán tanácstalan az ember, hova is menjen
Székesfehérváron. Egyszerre csábítanak az önkormányzat testvérvárosainak programjai, a három színpadon is zajló kulturális élvezetek, a vidámparki Csónakázó-tó sárkányhajófesztiválja, s a Várkörút fehér füstje…
Ez a legnagyobb kihívás: mindenhol jelen lenni, mindegyik rendezvény hangulatából egy kis ízelítőt szerezni.
Testvérvárosok delegációit köszöntötte a Hiemer-házban Viniczai Tibor polgármesteri feladatok ellátásával megbízott alpolgármester és Vargha Tamás
tanácsnok. A fehérvári vigasságokra városunkba érkezett testvérvárosi delegációknak – Kemi, Opole, Gyulafehérvár, Schwäbisch Gmünd és Biográd –,
valamint a 21. Agárdi Művésztelepen részt vevő magyar és testvérvárosi alkotóknak ajándékokat adtak át, majd közösen látogattak el a Városház téri testvérvárosi faházhoz, ahol a nap során a fehérvári érdeklődőknek kedveskedtek
kiadványokkal, emléktárgyakkal.
A nemzetiségi, dzsessz, bábszínházi produkciók, változatos előadások és a vásári kirakodások mindig sok városlakót vonzanak. Déltől át-átkúsznak a lecsófesztivál illatfelhői, s egy-egy kóstoló reményében sokak a Várkörút felé veszik
az irányt, ahol a pápaválasztáshoz hasonló fehér füst gomolyog. S ez bizony
nem szállt föl estig! A baráti közösségek, cégek, intézmények csapatai egymást
és az ismeretleneket kínálták a kolbászos, virslis változatú mezőségi étellel, de
sültek húsok, zöldségek, készültek pörköltek, gulyások, halpaprikások, s került
minden asztalra innivaló is. Este a Vörösmarty Színház művészei is fölhagytak
a vetélkedők, kulisszajárások, előadások szervezésével, s megvendégelték a
nézőket, majd későig folyt a mulatság immár bent az épületben.
A szombati döntő résztvevői még csak-csak megúszták szárazon, de a vasárnapi sárkányhajófutamokat már vadvízi evezésnek is titulálhattuk volna. Az évek
óta visszatérők táborához szerencsére mindig új próbálkozók csatlakoznak,
akik a dob verésére röpítik a hajókat. A szél ellenére megint születtek egy perc
körüli rekordok, s bőrig ázva sem múlt el a jó kedv.
Dr. Göde Andrea
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Regio Regia

Vértes Expo 2010

Cseh Teréz – KEM-Bridge Net

Sörös Viktor – GKF Consulting

Martis István – profession.hu

Informatikai szakmai nap a XVII. Vértes Expón – Öt összefüggő honlap három megyének

A XXI. század médiuma a vállalkozásokért
Régi hagyomány, hogy a Vértes Expo keretében a rendezők felkérnek egy-egy céget,
hogy különféle, a vállalkozásokat, intézményeket, és természetesen a kiállítókat érintő témakörben konferenciát, szakmai napot szervezzen. Idén az infotatabanya.hu
internetes hírportál volt az informatikai tanácskozás házigazdája.
Megújul a www.regioregia.hu

A Földi Imre Sportcsarnok különtermében
Szabó Károly médiaszakértő köszöntötte a
megjelenteket, és ajánlotta figyelmükbe a
változatos programot.
Elsőként Cseh Teréz, lapunk kiadója, a tatabányai illetőségű, fennállásának tízedik
évét ünneplő KEM-Bridge Net ügyvezetője
beszélt a regionális tartalomszolgáltató
weboldal (www.regioregia.hu) megújulásáról. Megtudhattuk, hogy egy pályázat
segítségével öt összefüggő honlap alkotja
hamarosan a portálrendszert, amelynek
hátterét egy szintén pályázati forrásból
megvalósított komplex vállalatirányítási
rendszer biztosítja. Cseh Teréz elmondta,
hogy ez a rendszer ma már nélkülözhetetlen
akár a legkisebb vállalkozások működéséhez is. Ahhoz, hogy egy kisvállalat ma
versenyképes maradhasson egyre inkább
elengedhetetlen, hogy egységes nyilvántartórendszere lehessen, ahol minden információt elegendő csupán egy alkalommal
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és egy helyen rögzíteni, illetve ha muszáj, a
későbbiekben módosítani.

Pályázatok, álláskeresés, újdonságok

A következő előadók Budapestről érkeztek.
Először Sörös Viktor, a GKF Consulting
pályázatíró- és bonyolító cég munkatársa
ismertette részletesen, hogy a vállalkozásoknak jelenleg milyen pályázati lehetőségek
állnak rendelkezésre az informatika tárgykörében. Ezt követően Martis István, a profession.hu állásportál értékesítési vezetője
az on-line álláskeresés illetve munkaerő toborzás előnyeit ecsetelte. Elmondta, hogy a
gazdasági válság ezen a téren is éreztette hatását, bár mára úgy tűnik, hogy túl vagyunk a
mélyponton, és lassú emelkedés várható.
Békei Balázs, a T-Home üzletfejlesztési
menedzsere segítségével egy igazi, XXI. századi újdonsággal ismerkedhettünk meg. Az
Otthonőrző a vezeték nélküli rádiókapcsolat
és szélessávú vezetékes internet-technológia
segítségével figyeli otthonát és a felszerelt

mozgásérzékelőket, nyitásérzékelőket. Ha
valaki megpróbálna betörni otthonába, a
szenzorok jeleznek a központi egységnek,
amely az interneten keresztül értesíti önt az
ön által kiválasztott módon: mobiltelefonján
vagy e-mail címén. A háztartások mellett
irodák, üzlethelyiségek, személygépkocsik
biztonságára is ügyelhet az Otthonőr, amelyhez igazán barátságos áron lehet hozzájutni.

Mit tud az interaktív tábla?

Papp Vera, az LSK Hungária Kft. – SMART
Interaktív tábla divízió munkatársa aztán
végleg a jövőbe repítette a hallgatóságot.
Az interaktív iskolai és demonstrációs táblát
– amelyet teljes egészében Magyarországon
gyártanak – Komárom-Esztergom megyében
az Irodatechnika Kulcs Kft. forgalmazza. A
SMART új, intelligens érintésfelismerő
technológiája lehetővé teszi, hogy az előadó
az ujjai segítségével vezérelheti a számítógépes és internetes alkalmazásokat, vagy írhat
a tollak segítségével.
Zárszavában Szabó Károly megköszönte
az előadók közreműködését, színvonalas
beszámolóikat, majd ezt követően a résztvevők a helyszínen kipróbálhatták a technikai
újdonságokat.
Veér Károly

Fesztiváljáró

XVIII. Berhidai Napok – Nagy Feró, Deák “Bill” Gyula és a Lord együttes volt a sztárvendég

A kertbarátkörösök idén is kitettek magukért
Szeptember második hétvégéjén, csöpögő esőben kezdődött a berhidai napok idei rendezvénysorozata. A szomorú idő azonban nem vette el a közönség kedvét, több százan vettek
részt az ünnepélyes megnyitón.
A fesztivál hivatalos megnyitását időrendben ezúttal is megelőzte a helyi kertbarátkör
kiállítása, amelynek idei vendége a Várpalota-Pétfürdő Kertbarát Kör Egyesület volt.
Az Ady Endre Általános Iskola tornaterme
zsúfolásig megtelt, amikor Pergő Margit polgármester a megjelentek figyelmébe ajánlotta a kiállítást.
Itt aztán volt minden, mi szem-szájnak
ingere! A csodálatos kompozíciókba rendezett, sokszor igen különleges termények
látványa már önmagában is lenyűgöző volt,
ám a frissen sült pogácsák illata, a helyi gazdák zamatos borai, a kívánatosan ragyogó
gyümölcsök, a pompás ízű lekvárok teljessé
tették az élményt.

A kertbarátkör vezetője, Pazárné Somogyi
Mária vezetett bennünket körbe a kiállításon, kínálta a helyiek főzte-sütötte csemegéket. Úgy gondolja, kell egy csipetnyi őrültség
ahhoz, hogy valaki egy ilyen közösséget öszszefogjon, de úgy látszik, ez őbenne megvan.
Sőt, újabb és újabb fiatalok csatlakoznak a
csapathoz, tehát minden esély megvan arra,
hogy továbböröklődjenek az idősebbek által
megteremtett hagyományok. Elmondta,
hogy a berhidai napok ideje alatt a kertbarátkör lekvár- és savanyúság kóstolóval, játszóházzal várja reggeltől estig a látogatókat.
Az ünnepélyes megnyitó üde színfoltját
ezúttal is a Rózsa Ferenc Nyugdíjas Klub

mazsorettcsoportja jelentette. A kedves,
idős hölgyek pom-pom lányként masíroztak,
táncoltak a közönség vastapsától kísérve.
Szintén nagy sikert arattak a zászlóforgatók,
a fel-feltámadó szél ellenére a Fresco Ballo
csoport fiataljai bravúros produkcióval rukkoltak ki.
Megnyitó beszédében Pergő Margit polgármester kiemelte, hogy a térség lakóinak,
vállalkozóinak összefogása nélkül nem
jöhetett volna létre a háromnapos rendezvénysorozat.
Berhida idei sztárvendégei – Nagy Feró, a
Lord együttes és Deák „Bill” Gyula – emlékezetes koncertekkel színesítették a programot. Rajtuk kívül helyi, térségi csoportok
bemutatkozása, sportesemények, kiállítás
megnyitók, kézművesvásár és még számos
apróbb-nagyobb meglepetés tette idén is felejthetetlenné a XVIII. Berhidai Napokat.

A XVIII. Berhidai Napokat Pergő Margit polgármester nyitotta meg

Óriási sikert arattak a nyugdíjas mazsorettek

Fantasztikus terménykompozíciók a kertbarátkör kiállításán

A terménykiállításra zsúfolásig megtelt a tornaterem
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A Fehérvári Zenei Napok fergeteges hangulata

Eső ide vagy oda, a FEZEN örök!
Már az elővételben eladott bérletek száma nézőcsúcsot sejtetett. A szervezők a tavalyi kritikát elfogadva sok jobbító
szándékú döntést hoztak: sűrítették a buszjáratokat, bővült
a kemping, még nagyobb figyelmet fordítottak a biztonságra,
az öklömnyi kavicsok helyett zúzott kővel terítették be az ipari
zónát. Így aztán akár tűsarkú cipőben vagy kerekes székkel
sem okozott gondot a közlekedés. A program nemcsak a fiatalokat, hanem akár az ötvenes korosztályt is kicsalta.
Csütörtöktől (szeptember 9.) egyfajta népvándorlás kezdődött
a Jüllih Glas felé. Rockerek fekete serege vonult, vonult, vonult,
hogy a nyárutó nagy rendezvényének részese legyen.
Színpadok, fedett sátrak, partyzóna biztosította az igényes szórakozást, de étel-ital, pólók, kalapok, relikviák, ajándéktárgyak
vásárlására, a támogató és civil szervezetek bemutatkozására is
volt igény, lehetőség.
Kalapács, Depresszió, Edda, Ákos, Road, Lord, Tankcsapda,
Belga, Péterfy Bori & a Love Band, Kézi Chopin, Kowalsky Meg
A Vega, Odett & a Go Gilrz!, Eleven Hold, Insane és Enhet (lv),
Till We Drop, Heaven Street Seven, Dobrády Ákos, Intim Torna
Illegal, Deák Bill Blues Band a műsorból a sokszínűséget érzékeltetvén. A nosztalgiára éhesek nyitó ajándékként a Uriah Heep
örökifjai előtt emelhettek kalapot, de a rockerek, metálosok,
szimplán csak őrjöngeni vágyók is találtak maguknak zenei csemegét nap mint nap. Sátorról, sátorra, színpadtól, színpadig folyt
a vándorlás, ami aztán terepgyakorlattá változott…
Sajnos már pénteken esett az eső, szombaton meg szakadt, ám
ez sem szegte senki kedvét. Kovács Antal, a rendezvény főszervezője lelkesen írta a honlapra: „Elképesztőek vagytok! Be kell
vallanunk, hogy ez a mennyiségű eső minket is váratlanul ért
főleg, hogy a meteorológia legalább szombatra jó időt mondott.
Természetesen szombaton volt a legrosszabb a helyzet. Ennek
ellenére csak szombaton több mint 8 ezren voltatok kint.”
És a munka nem áll meg: már megkezdődött a következő fesztivál
szervezése. Most arra várnak javaslatot a www.fezen.hu oldalon,
ki legyen a 2011-es külföldi vendég.
FEZEN volt és lesz!!!
Dr. Göde Andrea

Fesztiváljáró

Bábolnán 2010-ben is kukoricáztak
Szeptember második hétvégéjén immár tizenkettedik alkalommal rendezték meg Bábolnán a hagyományos kukorica fesztivált. A
szervezők idén is rendkívül változatos, színvonalas programot állítottak össze, amely a második napi hatalmas eső ellenére is tömegeket vonzott a városka központjába. Gyermek- és felnőtt- népi együttesek, fúvóskoncert, kukorica bál, borkóstolás harmonikaszó
mellett, ingyenes játszópark a kicsiknek, bábműsor, karatebemutató, modellezők programjai és kirakodóvásár várták az érdeklődőket.
Hantos Péter (Bábolna TV) fotóin a két nap legemlékezetesebb pillanatait elevenítjük fel.

Pénteken délután nyílt meg a hagyományos Bábolnai Tárlat, ahol a városban
élő, illetve innét elszármazott alkotók, képzőművészek műveit tekinthette
meg a közönség

A Cseperedők Néptánccsoport tagjai megmutatták a közönségnek, hogy
tavaly óta nagyon sokat fejlődtek

A pénteki nap szenzációja a Copacabana tánc show volt, ahol a lenge öltözetű
brazil táncosnők lemerészkedtek a színpadról a közönség soraiba is

Szombaton az eső ellenére is szólt a nóta, sokan meghallgatták Karsai Klára
és Kőszegi Németh József műsorát

Az idei kukorica fesztivál sztárzenekara a világzenét játszó Kistehén Tánczenekar volt

A két nap végén a tombola fődíját dr. Horváth Klára, Bábolna polgármestere
adta át a szerencsés nyertesnek
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Mariano Ambrogi és Németh Árpád hallgatja Talabér Márta köszöntőjét

A két polgármester aláírja a dokumentumot

Németh Árpád átvehette Grottazzolina város kulcsát

Jubileumi, XXV. Várpalotai Napok

Testvérvárosi szerződés Grottazzolinával
A bányásznappal egy időben, szeptember első hétvégéjén rendezték a jubileumi, XXV.
Várpalotai Napokat. Péntektől vasárnapig színes szórakoztató műsorokat, kiállításmegnyitókat, koncerteket láthatott a szépszámú közönség. Küldöttséggel érkeztek Várpalota
testvérvárosai Petrozsény, Fermo és Wolfsberg, emellett egy újabb olasz kisváros, Grottazzolina képviselői is eljöttek. Ennek oka, hogy ebből az alkalomból írták alá a két
település közti testvérvárosi nyilatkozatot.
Az ünnepélyes aláírási ceremónián Grottazzolinát Mariano Ambrogi polgármester
és Giancarlo Fermani, Várpalota újdonsült
díszpolgára képviselte. A vendéglátók nevében Németh Árpád polgármester és Talabér
Márta országgyűlési képviselő mondott
köszöntőt.
Talabér Márta elmondta, hogy a sportnak,
azon belül is a maratoni futóknak köszönhető az új kapcsolat létrejötte. Ez a kezdeményezés azért is örvendetes, mert alulról,
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a sportemberek egymás közti barátságából,
civil akaratából eredeztethető.
Németh Árpád polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az új testvérvárosi
kapcsolatot a TEMA Hungária Egyesület
2001 óta végzett munkája alapozta meg, s
ebben komoly érdemei voltak Várpalota és
a környező települések korábbi vezetőinek.
A most hivatalossá váló kapcsolat jó alapot
szolgáltat arra, hogy a két város önkormányzatai és civil szervezetei közösen pályázhas-

sanak Európa Uniós forrásokra. Mariano
Ambrogi, Grottazzolina polgármester üdvözölte a közös uniós pályázati lehetőségeket,
majd így folytatta: – Nagy örömömre szolgált, hogy még alpolgármesterként, 1999ben megismerhettem ezt a várost, élvezhettem a magyar vendégszeretetet, a különleges
gasztronómiát. Az elmúlt években részt vettem több közös rendezvényen, amikor megszületett a kölcsönös tiszteleten, a személyes
barátságokon nyugvó szoros kapcsolat.
A köszöntők elhangzása után a két polgármester aláírta a testvérvárosi szerződést,
majd kölcsönös ajándékokkal pecsételték
meg a barátságot. Ezt követően – egy szerény
fogadás keretében - immár kötetlen beszélgetéssel fejeződött be a találkozó.
Vk.

Fesztiváljáró
VII. Rácalmási Tökfesztivál – évente tizenötezren kíváncsiak rájuk

„Tökös” fesztivált hoztak össze Rácalmáson
Szeptember harmadik hétvégéjén immáron hetedik alkalommal tartottak tökfesztivált a varázslatos rácalmási Jankovichkúriában. A programról, az újdonságokról Szalai Árpád, a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke nyilatkozott.
– Az idén is színes programokkal vártuk a kicsiket és nagyokat.
Három napig itt minden a tökről szólt. Európa hírű ételművészek
tökből vázát és hihetetlenül élethű virágcsokrokat készítettek, a
tökteremben, a különleges tökök kiállításán tökcsodák születtek,
a kiállítási termekben pedig szemet gyönyörködtető alkotásokat
sikerült bemutatnunk. 15 iskolai osztály szabadtéri tökkreációja versengett egymással, Rácalmás lakói pedig a portáik előtt mutatták be
fantasztikus tökdekorációikat, tökből készült életképeiket.
– A színpadon idén is magas színvonalú kulturális és szórakoztató
műsor várta a nagyérdeműt, szombaton a Piramis Plusz zárta a programot, vasárnap pedig sajnos a Korál együttes koncertjét elmosta
az eső.
– Minden évben nagy hangsúlyt fektetünk a rendezvény nívójának
megőrzésére, ennek érdekében a vásárra is csak olyan kézműves áru-

sokat hívunk meg, akik saját készítésű, igényes munkáikkal érkeznek
fesztiválunkra.
Új színfolt volt az idén az Ízek utcája, ahol a tökös ételek és italok
egész hada várta az ínyenceket. A korábbiakhoz hasonlóan az idén is
vendégül láttuk az ország néhány borvidékének egy-egy neves képviselőjét, illetve két pálinkás nedüit is megkóstolhattuk.
– A gyerekprogramok keretében 25 kézműves mutatta meg szakmája
fortélyait az apróságoknak. Volt itt papírmerítő, pénz- és éremverő,
fazekas és számos más, különleges szakma, s ezeket a kicsik természetesen ki is próbálhatták.
– Nagy sikerű rendezvényünket évente tíz-tizenötezer ember látogatja az ország egész területéről. A közlekedést idén egy kis újdonsággal is segítettük, útjelző táblácskák, és az úttestre festett tökjelek
vezették a rendezvény helyszínére a látogatókat.

Mr. Sang- II Lee, a Hankook Tire Magyarország Kft. igazgatója, Szalai A nagyszínpadi produkciók – köszönhetően a kellemes időnek – végig telt ház
Árpád a Városvédő Egyesület elnöke és Schrick István polgármester az előtt zajlottak
ünnepélyes megnyitón

Iskolás osztályok tökből készült életképekkel töltötték meg a Jankovich-kú- Dekoráció az egyik porta előtt: egy „tökös” fickó kerékpáron
ria udvarát
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Tatabánya

Egyházügyi konferenciát rendeztek Esztergomban

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes előadása a
megyeházán

Húsz éve regnáló polgármestereket köszöntött Popovics György,
a megyegyűlés elnöke

Konferenciák, programok kitüntetések hétvégéje

III. Komárom-Esztergom Megyei Napok
Szeptember utolsó hétvégéjén, immár harmadik alkalommal rendezték meg a
Komárom-Esztergom megyei napokat. Ennek keretében változatos, és nem utolsósorban ingyenes programokon vehettek részt az érdeklődők a megye városaiban.
Szeptember 24-én Esztergomban rendeztek
konferenciát, amelynek témája a magyarországi szerzetesrendek feloszlatása volt. Tatán Nagy János fafaragó kiállítását nyitották
meg, és délután kerékpáros felvonulás szerveztek az „Élő Vizek Városa” és Komárom
között. Kisbéren a Fekete kisasszony című
bábelőadást tekinthették meg a gyerekek,
Komáromban pedig a Monostori erődöt
barangolhatták be az érdeklődők.
Másnap a Komáromi Lovas Színház Drakula című előadása szórakoztatta a közönséget, míg Tatabányán ünnepi megyegyűlésre került sor. Ennek első felében egy
„mini” közigazgatási konferencia keretében
előbb dr. Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettes, majd Fehér Csaba, a KEMÖ Múzeumok Igazgatósága osztályvezetője tartott
előadást.
Ezt követően az ünnepi megyegyűlésen
kitüntetéseket adtak át polgármestereknek,
valamint a közszolgálatában álló, speciális
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foglalkozású közalkalmazottaknak és önkénteseknek. A polgármesterek a rendszerváltástól fogva megszakítás nélkül állnak
településük élén, választóik akaratából
– köszönetképpen nyújtott át nekik elismerő
címet Popovics György megyei elnök és dr.
Péntek Péter főjegyző.
Az ünnepi megyegyűlésen tizennégy polgármestert köszöntöttek, olyan embereket, akik
1990 óta irányítják településüket. Popovics
György elnök és dr. Péntek Péter megyei
főjegyző a munkájuk elismerését szimbolizáló emlékérmet: nyújtotta át Aranyosi
István (Csém), Bencsik János (Tatabánya),
Benkovics László (Pilismarót), Bérces József (Csolnok), Dékán János (Héreg), Hanig
Antal (Csatka), Maszlavér István (Naszály),
Miskolczi József (Nyergesújfalu), Nagy
György (Szomor), Pölöskei József (Réde),
Sáros György (Gyermely), Schunder Tibor
(Baj), Szíjj Ferencné (Nagyigmánd), és Valter Alajos (Bokod) polgármestereknek.

Húsz esztendeje a megyei közgyűlés tagja dr.
Bozori Endre, aki az elismerő emlékérmet a
ciklus utolsó, 2010. szeptember 30-i rendes
közgyűlésen vette át.
A megyei közgyűlés döntése értelmében
Komárom-Esztergom Megye Mentődolgozója 2010. kitüntető címben részesült Fekete
Zsolt mentő-szakápoló. Komárom-Esztergom Megye Rendőre 2010-ben Gálfy Csilla
rendőr százados lett. A megyei közgyűlés
vonatkozó határozata értelmében Komárom-Esztergom Megye Tűzoltója 2010. kitüntető címben részesült Kosztolányi István
tűzoltóparancsnok. A Komárom-Esztergom
Megye Polgárőre 2010. kitüntetést Gombos
Erika polgárőr kapta.
Komárom-Esztergom Megye Vám- és Pénzügyőre az idén Lelovics Dusán pénzügyőr
zászlós lett. 2010-ben Komárom-Esztergom
Megye Sportjáért kitüntető címben részesült
Horváth Zoltán.
A programsorozat záróaktusaként a megyeháza aulájában Lévai Ádám grafikusművész
nyitotta meg a Megyei Kortárs Alkotók
Kiállítását.
Veér Károly

