TÖRTÉNELMI ESÉLYÜNK
Fogynak a hónapok, telnek az
évek. Az idő számos fájó sebet
behegeszt. Hajlamosak vagyunk
kicsit megfeledkezni közelmúltunk
fájó eseményeiről. Ezért is volt jó
látni október 23-a előestéjén Tatabányán - ahol az ország legnagyobb
56-os emlékművét avatták -, hogy
a szemerkélő esőben közel ezer
ember hallgatta az avatóbeszédet
mondó Pokorni Zoltánt és Bencsik
Jánost. A rendszerváltozás óta
eltelt tizennégy év óta talán soha
nem voltak ennyien legfiatalabb
ünnepünkön tisztelegni.
„Az idő különös folyam. Néha
olyan, mint a sziklák között áramló folyó, néha nekiveselkedik,
meglódul, a medre szorosra szűkül,
iránya, sodra magával ragad. Az
ember hirtelen rádöbben, megérzi,
tudja, hogy nemcsak élete, sorsa
van, hogy történelmet ír, a tetteinek

súlya van, a döntéseiért
felelősséggel tartozik.”
– mondta Pokorni képviselő Péterfy László címlapunkon látható szobra
előtt.
Ez a felelősség most
hatványozottan érvényes
ránk, magyarokra. December ötödikén igazíthatunk
egy kicsit a kizökkent
időn. Itt a lehetőségünk,
hogy a népszavazáson letegyük voksunkat a kettős
állampolgárság
mellett
– történelmi esélyünk ez
a szégyenteljes trianoni
diktátum által szétszabdalt
magyarság
egységének
visszaállítására.
de még csak nem is pártállás kérdése.
Tisztelt uraim és hölgyeim! Úgy gon- A becsületünk és jövőnk a tét!
dolom ez nem pénz, szociális ellátás, Kívánok mindenkinek bölcs döntést:
napi pitiáner politikai megfontolás,
Veér Károly
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INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG ALAKULHAT
A RÉGIÓBAN

A

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kezdeményezésére 2004 augusztusában önszerveződéssel létrejött Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Tanács (továbbiakban: KDRIT) a regionális
innováció fejlesztésében érdekelt szervezetek döntéshozó és koordináló testülete.

működéséhez szükséges forrásokat a
– regionális innovációs ügynökségek
regionális fejlesztés szereplőinek kell
- MTA Veszprémi Területi Bi- létrehozását támogató pályázatot
biztosítaniuk.
zottsága (VEAB)
hirdettek meg.

A KDRIT ALAPÍTÓ TAGJAI :

- Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara (FMKIK)

A KDRIT 2004. október 13-ai
ülésén megtárgyalta a pályázat
nyújtotta lehetőséget és határozatot
- Komárom-Esztergom Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara hozott egy pályázati konzorcium
felállításáról. A határozat ér(KEMKIK)
telmében a konzorcium vezetője
- Veszprém Megyei Kereske- a Közép-Dunántúli Regionális Fejdelmi és Iparkamara (VKIK)
lesztési Ügynökség Kht., tagjai az
- Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács (KDRFT)

A KDRIT egyik célkitűzése, hogy
az innováció regionális hálózati
működésének koordinálására, az információk kezelésére, az innovációs
folyamatok összehangolása érdekében létrehozza és működtesse a
Regionális Innovációs Ügynökséget
(továbbiakban RIÜ). Ehhez kapcsolódóan, 2004. október 5-én,
a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal (továbbiakban NKTH)
támogatásával – a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére

IRC Hungary, a megyei kamarák, az
Innopark Kht., vállalkozásfejlesztési
alapítványok, a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Rt. és a Székesfehérvári Vállalkozói Központ.
A feladat végrehajtásában alvállalkozóként bevonásra kerülnek a
megyei MTESZ-ek, a Veszprémi
Egyetem, az MTA Veszprémi
Területi Bizottsága. Az ügynökség
feladatai közé tartozna a regionális innovációs folyamatok összehangolása, a technológiai
innovációs
hálózatok
szervezése, valamint a
innovációs szolgáltatások
nyújtása és ezek rendszerbe történő integrálása.
A RIÜ működésének
fenntartása hosszú távra
tervezendő, az NKTH
támogatás megszűnését
követő időszakban a RIÜ

JÁTSZÓTEREK FEJLESZTÉSÉRE
ÉS ÚJ JÁTSZÓTEREK ÉPÍTÉSÉRE
LEHET PÁLYÁZNI

A Gyermek-, Ifjúsági és Sport Minisztérium, a felügyelete alátartozó
költségvetési szerv a Mobilitás,
a Közép-Dunántúli RFT és a Közép-Dunántúli RFÜ között Együttműködési megállapodás köttetett a köztéri játszóterek bővítése,
illetve újak létrehozásának támogatása című pályázati felhívás kibocsájtására és a pályázat lebonyolítására
vonatkozóan. A teljes pályáztatási
folyamat lebonyolítására nagyon
kevés idő áll rendelkezésre.
A pályázati felhívás várhatóan
2004. november 3-án jelent meg
november 12-i beadási határidővel. A pályázatokat személyesen a
Regionális Fejlesztési Ügynökséghez
kell beadni, a postai beadás nem
megengedett. Hiánypótlásra nem
lesz lehetőség, így csak a formailag
hibátlan pályázatoknak lesz esélyük
elnyerni a támogatást. Az összesen rendelkezésre álló decentralizált
keret mintegy 23 millió Ft.

Pályázat az innováció elősegítésére

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS
INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG LÉTREHOZÁSÁRÓL
AZ INNOVÁCIÓ RÉGIÓJÁÉRT

A
Közép-Dunántúli
Régió Területfejlesztési Programjának
(stratégiájának) átfogó célja, hogy
a Régió – kedvező adottságait
kihasználva – egy uniós viszonylatban is tartósan versenyképes,
innováció-orientált fejlődési pályára álljon. Ezzel elősegítve a régió gazdaságának átalakulását egy
olyan gazdaságfejlődési modellbe,
amely a szakképzett munkaerő,
a tőkebevonás és innováció
hármasára támaszkodik. A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Tanács (továbbiakban: KDRIT),
a regionális innováció fejlesztésben
érdekelt szervezetek döntéshozó és
koordináló testülete. Egyik célkitűzése, hogy az innováció regionális
hálózati működésének koordinálására, az információk kezelésére,
az innovációs folyamatok összehangolása érdekében létrehozza és
működtesse a Regionális Innovációs
Ügynökséget (továbbiakban RIÜ).
Ehhez kapcsolódóan, 2004. október 5-én, a Nemzeti Kutatási és

Technológiai Hivatal (továbbiakban
NKTH) támogatásával, – a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
terhére – regionális innovációs
ügynökségek létrehozását támogató
pályázat került meghirdetésre. A
pályázati rendszer keretein belül,
A Közép-Dunántúli Regionális
Innovációs Tanács kezdeményezésére, a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség vezette
konzorcium által, Közép-Dunántúli
Regionális Innovációs Ügynökség
létrehozására irányuló, 200 mFt-os
támogatás elvárása és 67 mFt önerő biztosítása mellett pályázat kerül
benyújtásra.

vációs Ügynökség (továbbiakban
KD-RIÜ) felépítése és fenntartható
fejlesztése. A projekt kiterjesztett
céljai – a Közép-Dunántúli Tervezési-statisztikai Régió innovációs
intézményrendszerének fejlesztésével elősegíteni a régió valódi
európai integrálódását, NUTS-II.
régiókhoz történő felzárkóztatását,
igazodva az Unió innováció-orientált Regional Foresight tendenciáihoz, gazdaságának és társadalmának
szervezeti és folyamati innováción
alapuló fejlesztését, a regionális
innovációt ösztönző, segítő, regionális környezet kialakítását, vállalkozásai, – kiemelten a KKV-i – versenyképességének előmozdítását, a
régiók innovációs szereplői hálózati
EURÓPAI INTAGRÁLÓDÁS
erősítését,
Fent leírtakhoz igazodóan, jelen együttműködésének
pályázat alapvető célja a regionális innovátorok hálózati együttműködésére
alapozott Közép-Dunántúli
Regionális Inno-

stratégiai szövetségek fenntartható
megalapozását, ez által innovációs
szolgáltatások kialakítását és fenntartható bővítését.
A projekt eredményeként létrejövő KD-RIÜ a régió innovációban
érintett szereplői által, a regionális
innovációs folyamatok összehangolására, szervezésére, innovációs
szolgáltatások nyújtására, és ezek
rendszerbe történő integrálására létrehozott, konzorciális, partnerségen
alapuló hálózat. A projekt eredményességének főbb szegmensei:
a technológiai és innovációs támogatást nyújtó intézményrendszer és
a közvetítő (hídképző) szervezetek
innovációs termék és szolgáltatás
„kínálatának” elemzését és igényalapú, „piacképessé” formálása,
a régióban működő vállalkozások
innovativitásának, szükségleteinek
és elvárásainak felmérését (igényanalízis) és kielégítése, mindezt
rendszerbe foglalni képes, az innováció-orientált forrás-abszorpció
megalapozását segítő innovációs
stratégia és akcióterv létrejöttét és
meghatározó országos és regionális
dokumentációkba történő implementálása, a regionális innovációs
„project pipeline” fejlesztését, azaz
innováció-orientált projekt-ötletek

projekt-javaslatokká, pályázati do- lósítás folyamata az alábbiak szerint
kumentációkká formálása.
alakul:
1. A KDRIÜ szervezeti, működési
A MUNKA TARTALMI LEÍRÁSA szabályozása, különös tekintettel a
A projekt céljaihoz illeszkedő te- KD Regionális Innovációs Tanács
endők a fentiekben említett „ered- titkársági, munkaszervezeti, döntésményességi” elvárásokkal – kínálati előkészítési feladatainak ellátására és
paletta igényalapú pontosítása, KD Regionális Fejlesztési Tanáccsal
fejlesztése, keresleti oldali tuda- való kapcsolattartásra
tosítás és igénybevétel, regionális 2. Innováció-orientált regionális
fejlesztés
tervdokumentumokon tervezési tevékenység, 2007alapuló innováció-orientált meg- 2013 időhorizontú Közép-Dunánalapozása, regionális forrásabszorp- túli Regionális Innovációs Stratégia,
ció, a „project pipeline” innová- kapcsolódó háttértanulmányokkal
ció-orientált fejlesztése - hozhatók 3. Innováció-orientált regionális
összhangba. Ez alapján a projekt „project pipeline”, projekt-fejleszhárom, logikailag egyértelműen el- tési tevékenység
különülő, ám időben párhuzamos- 4. IKT szolgáltatások (információtságokkal is jellemezhető tevékeny- ranszfer, virtuális partnerközvetítés,
ségcsoportra bomlik: a szervezeti K+F portál, elektronikus piactér,
és együttműködési formák részletes stb.) kiépítése a regionális innovákimunkálása, a KDRIÜ tevékenysé- ció támogatására
gének és szolgáltatásainak megala- 5. Folyamatos, egyéb, innovációpozása, kidolgozása és az innová- ösztönző és kiszolgáló szolgáltatások
ció kínálati oldalán álló szervezetek a regionális innováció támogatására:
által már eddig is végzett szolgálHeinrich Péter sk
tatások igényalapú pontosítása,
KDRFÜ Kht., ügyvezető igazgató
kibővítése, illetve új szolgáltatások
KDRIÜ Projekt Menedzsment
bevezetése.
Csoport Vezető

A MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATA

A pályázat, – mint projekt – feladatainak logikai rendje, a megva-

Kovács Tamás sk.
KDRFÜ Kht. programigazgató
KDRIÜ Projektmenedzser

Cél a sokoldalú és tartós együttműködés a régiók között

NYILATKOZATOT TETT KÖZZÉ A VISEGRÁDI
ORSZÁGOK RÉGIÓINAK I. FÓRUMA

K

rakkóban rendezték meg 2004. október
11-12-én a Visegrádi Országok Régióinak
I. Fórumát, melyen Komárom-Esztergom Megyét és a Közép-Dunántúli régiót Agócs István, a megyei közgyűlés elnöke képviselte. A
fórumon a Krakkói Nyilatkozat aláírói megfogalmazták: céljuk a tartós és sokoldalú együttműködés a régiók önkormányzatai, valamint
civil szervezetei között.
A Visegrádi Országok Régióinak
I. Fórumát Sepioł Janusz, a Kislengyelországi Vajdaság marsallja
hívta össze a Visegrádi Négyek
politikai, gazdasági, regionális
vezetőinek részvételével. Az együttműködés azon a szövetségen
alapszik, melyet már a nemzetközi
köztudatban és viszonylatban is
Visegrádi Országok elnevezéssel
ismernek. A szövetség a meglévő
kulturális és történelmi kapcsolatok, valamint az európai uniós
tagságból következő gazdasági
és társadalmi kihívások eredményeként jött létre. A fórum életre
hívása összhangban van azzal a
– kormányzati szinten is deklarált
– elhatározással, hogy az EU
intézményeiben, döntéshozatali
folyamatában a visegrádi országok
képviselői egyfajta „lobbiblokkot”
alkotva, közösen lépjenek fel
– többek között – a közös költségvetés kialakításakor. A fórum fő célja
a politikai konzultáció,
amely kiemelt hangsúlyt
kap a regionális politika,
valamint a Strukturális
Alap kihasználása területén. A krakkói tanácskozás résztvevői döntöttek
egy hagyományteremtő
rendezvény, a Visegrádi

Kultúra Fesztiválja megvalósításáról. Ennek egyik eleme a régióban
található művelődési házak, múzeumok, operaházak, kiállítótermek,
mozik, színházak együttműködésének kialakítása.
Agócs István, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke a
Regionalizmus Kelet- és KözépEurópában – állapota és távlatai
c. tematikus blokkban a magyar
régiók képviseletében tartott előadásában a regionalizmus magyarországi jellemzőit ismertette. Kitért
a statisztikai régiók szervezeteire,
a közigazgatás egyes szintjeinek
(régió, megye, kistérség, település) feladataira és lehetőségeire
a gazdaság és a területfejlesztés
területén. Részletesen mutatta
be a Közép-Dunántúli Régió adottságait, adatait, a régióra jellemző GDP alakulását, a

munkanélküliségi rátát, ismertette
az alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetét, az ipari parkok területi elhelyezkedéseit. Előadásában
kitért a magyar régiók önállóságot,
önigazgatást és öntevékenységet
szorgalmazó kezdeményezésére
is. Az eurégiók közül kiemelve a
Vág-Duna-Ipoly Eurorégiót mutatta be a megyegyűlés elnöke,
aki Sepiol Janusz marsall számára
felajánlotta a Visegrádi Országok
Eurorégióinak Konzultatív Tanácsa
együttműködését.
A rendezvény fő eseménye a
Krakkói Nyilatkozat közzététele
volt, amelynek aláírói ünnepélyesen kijelentették: céljuk a tartós és
sokoldalú együttműködés a régióik önkormányzatai, valamint a civil
szervezetei között. A nyilatkozat
többek között rögzíti: A Visegrádi Országok Régióinak Fóruma
lehetőséget biztosít a jószomszédi
kapcsolatok új formájának kialakításához, egyben hozzájárul a regionális önkormányzatok helyzetének megerősítéséhez, a lakosság,
a közintézmények és a hatóság
együttműködésének modernizálásához, valamint lehetőséget nyújt
a közös politika területén az álláspontok jobb kihangsúlyozásához,
ezen belül is a
regionális politikai kérdéseket
illetően, valamint
elősegíti a közös
és versenyképes
gazdasági
fejlődést az egész
közép-európai
régió területén.
-kemöh-

A SÓ AGRESSZÍV ANYAG,
TÖNKRETESZI A JÁRMŰVEKET, AZ
UTAKAT ÉS A TERMÉSZETET.
Anno, szinte biztos megoldásnak
számított, ha sós vízzel locsolták
be a tövét a nemkívánatos növényeknek. Így például a bodza, az
akáccserje, és az egyéb hasztalan
vadhajtások nagy százaléka elpusztítható volt kertünkben.

el a téli útsózásokkal. Egy-egy
hidegebb napon, országos szinten
akár több tízezer köbméter sót
szórnak el az utakon. Bebizonyosodott, a sózásnak igen látványos
eredménye van. Tavasszal, mikor
felolvad az addig vízzáróként
működő fagyott talaj, azonnal
Hazánkban a kommunális szol- bekerül az alsóbb rétegekbe a
gáltatók nagy része ugyanezt éri sós lé, mely az utak mentén élő

fák, bokrok pusztulásához vezet.
A járműtulajdonosok is bosszankodnak a sós utak miatt, hiszen
a karosszéria élettartama szinte a
harmadára csökken az Uniós átlaghoz képest.
Amellett, hogy ma már az útsózás elavult módszernek számít, a
hatékonysága is messze elmarad
az elvártaktól. A sós víz
ugyanis -5, -6 fok közelében ugyanúgy megfagy, mint a tiszta víz.
Mi az oka, hogy mégis
ezt a környezetpusztító
megoldást választják a
szolgáltatók? A válasz
nagyon egyszerű: költségkímélés!
Nyugati szomszédainknál
már régóta tilos a sózás.
Ott más módon közelítik
meg a síkosságmentesítést. Például kőzúzalék,
apróbb szemű sóder,
faforgács vagy homok jelent megoldást a problémára. De a sóval ellentétben, ezen termékeket
a tavaszi olvadás után
be kell gyűjteni, mely a
Magyarországon működő
önkormányzatokra plusz
terhet jelent.
Ezáltal egy ideig még
marad a sózás, és a vele
járó bosszúskodás.
Deák Róbert
Zöld Látkép Média
ágazatvezető

A UNDP/GEF ÖNKORMÁNYZATI
ENERGIAHATÉKONYSÁGI PROJEKT

A

UNDP/GEF önkormányzati energiahatékonysági projekt már több éve hatékonyan működik az Energia Központ Kht. szervezetén belül. A projekt
első három éves munkájának sikere, hogy eddig több száz önkormányzati
intézmény energetikai veszteségfeltáró vizsgálata (auditja) történt meg. Annak érdekében, hogy az elvégzett önkormányzati energetikai veszteségfeltáró
vizsgálatok eljuthassanak a beruházásig, a 2004-2005-ös pályázati rendszerben kiemelt támogatásban részesülnek azon pályázatok, amelyek esetében
az elkészített audit vagy megvalósíthatósági tanulmány beruházásban folytatódik. A pályázatok benyújtására 2005. március 31-éig, illetve a támogatási
keret erejéig folyamatosan van lehetőség. A készülő auditok és megvalósíthatósági tanulmányok minél színvonalasabb kidolgozását segíti kifejlesztett
követelményrendszerünk is.
Az önkormányzatok energiahatékonyság témakörében való tájékozódását szolgálja interneten elérhető információs központunk, ahol
összegyűjtöttük a számukra hasznos
szakmai anyagokat, jogszabályokat,
rendezvények, pályázati lehetőségek információit. Megtalálhatóak
itt a Csináljuk jól! energiahatékonysági sorozat kötetei, valamint
az önkormányzatok feljogosított fogyasztói státuszban rejlő lehetőségeit vizsgáló ún. Demo Projektek
eredményeit és tanulságait összefoglaló tanulmány is.
Fontos szerepet kap munkánkban a
hatékony energiafelhasználás tudatosítását segítő intézményrendszer,
a Regionális Energia Tanácsadó
Központok országos hálózatának
megerősítése, melyekkel együttműködve igyekszünk felhívni az
önkormányzatok figyelmét az energiahatékonyság jelentőségére. A
Regionális Energia Tanácsadó Központok címe és elérhetőségei megtalálhatók információs központunk
honlapján. Az energiahatékonysági
szemlélet kialakítása és kedvező
hatásainak tudatosítása érdekében
szervezett gyakorlati jellegű képzéseink iránt fokozódik az önkormányzatok érdeklődése. Ezt jelzi az is,

hogy a Regionális Energia Tanácsadó Központokkal együttműködve
szervezett oktatási programjainkon
eddig több száz energetikai szakember és döntéshozó vett részt.
A UNDP/GEF projekt működésével segíteni igyekszik az önkormányzatok hatékony és tudatos energiafelhasználását. Reméljük,
hogy munkánk révén az önkormányzati szférában tovább erősödik az

energiatudatos szemléletmód, mely
elősegíti a tisztább és környezetkímélőbb fejlődést.
A részletes pályázati feltételek,
pályázati útmutató és adatlap,
valamint oktatási programjaink tematikája és az aktuális jelentkezési
lapok letölthetők az Energia Központ Kht. honlapjáról, ahonnan
Információs Központunk honlapja
is elérhető.
Béres Antónia

További információk:
Energia Központ Kht. UNDP Csoport
1092 Budapest, Ráday u. 42-44.
Tel.: (1) 456-4314, Fax: (1) 456-4301
E-mail: undp@energiakozpont.hu, honlap:
www.energiakozpont.hu

Jó pap is holtig tanul

A SZAKMAI FELNŐTTKÉPZÉSÉRT

H

amarosan évtizedes múltra tekinthet vissza
az elsősorban szakmai felnőttképzéssel foglalkozó dorogi DUNAGÁZ Rt. oktatási központja. Az elmúlt küzdelmes, ám sikerekben gazdag
időszakra tekintettünk vissza Illés Zoltán vezérigazgatóval.
– Hogyan indult a történet?

– Az OKTÁV Rt. szárnyai alól
nőttünk ki, szolgáltatásainkat
igyekszünk azóta is folyamatosan
bővíteni, a kor igényeihez igazíta-

– A nálunk megszerzett tudás közvetve, az itt tanulóknak a beiskolázó vállalatoknál végzett munkájában
értékelhető. Ám a legfontosabb,
hogy azok a fogyasztók, akik igénybe veszik az ő munkájukat, elégedettek legyenek. A szakemberek
szakmai tudását, felkészültségét elsősorban ők, a későbbi megbízók
értékelhetik és élvezhetik. Ez az
elégedettség lehet munkánk eredményességének fokmérője. Akkor
dolgoztunk jól, ha a végfelhasználó,
azaz a fogyasztó megfelelő színvonalú szolgáltatást kap.

fontosabbnak tartjuk, hogy a naprakész szakmai tudás megszerzéséhez minden segítséget megadjunk
hallgatóinknak. Ehhez elkészítjük
a tananyagot, amely folyamatosan
bővíthető,
sőt,
az egyes iparágak
speciális igényeit is
figyelembe veszi.
Nálunk a legkorszerűbb eszközök
segítségével szerez- – További sok sikert kívánunk
hetik meg a szakem- munkájukhoz!
berek a biztonságos
T.O.
munkavégzéshez
szükséges gyakorlatot.
– Új kihívást
jelentett a felnőttképzésben
uniós csatlakozásunk.

ni. Vállalt feladataink – oktatás,
képzés, továbbképzés, szakértés,
tanácsadás, kutatás, fejlesztés
– mellett évről-évre megrendezzük
a Dunagáz Szakmai Napokat, ahol
az egész ország gázos szakemberei
cserélhetnek véleményt, hallgathatnak előadásokat. Mindennél

– Hogyan tudják lemérni munkájuk eredményességét?

– Ez így van. Ezért
mindennél fontosabbnak tarjuk a
hazánkban jelenlévő súlyos szakmai hiányosságok
megszüntetését.
Valljuk, hogy ez
a gond csak napra
kész, az európai
igényeknek is megfelelő szakmai
oktatással orvosolható. Így arra
törekszünk, hogy a kibővült munkaerő felvevő piacának is megfeleljenek, azaz igényes és biztonságos
tudással rendelkezzenek a hazai
szakemberek.

A SANYO európai terjeszkedése

ÚJ GYÁREGYSÉG ÉPÜL DOROGON

2

004. november 9-én Hiromoto Sekino, a SANYO
Electric Co. igazgatótanácsának elnöke Kóka János gazdasági és közlekedési miniszterrel közösen
tartott sajtótájékoztatóján bejelentette a cég új dorogi üzemegységének megnyitását.

JÖVŐ OKTÓBERBEN MÁR

100 megawattos gyártáskapacitás
elérése a célja.(kb.félmillió db
MŰKÖDNI FOG
A SANYO új, fényelektromos paneltermelés)
modulokat gyártó üzemegysége A SANYO Hungary Kft. dorogi
5000, míg a kereskedelmi lég- telephelye már most Európa legnagyobb újratölthető lítium-ion
elemeket gyártó üzeme, a beruházás
megvalósulásával egyszersmind a
fényelektromos modulok legnagyobb európai gyártója is lesz.

kondicionáló berendezések gyára
második lépcsőben kb. 10.000
m2 alapterületen, 2,5 milliárd jen
(kb. 4,5 milliárd forint) értékű beruházás eredményeképpen valósul
meg. Az építés 2004 decemberében kezdődik, a légkondicionáló
gyár 2005 októberétől kezdi meg
működését, ami 2006 szeptemberétől éri el az évi 120.000 egység
teljes kapacitást.
A napelem gyár 2005 júliustól
kezdi meg működését, 2006-ban

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ
TECHNOLÓGIÁK

A SANYO energetikai és ökológiai termékei a vállalat szabadalmaztatott csúcstechnológiáján alapulnak,
mely a környezetre jutó terhelést
csökkenti. A vállalat előrejelzése

szerint a környezetbarát termékek
iránt ugrásszerű keresletnövekedés
várható, melynek hajtómotorja a
legnagyobb európai piac, Németország.

A
napenergiát
hasznosító
termékek keresletének növekedésére válaszolva, a SANYO
kibővítette a napelem-rendszerek gyártási kapacitását. A
SANYO „HIT” napelemeinek
nagyobb a hatékonyságuk, mint
a hagyományos kristályos napelem-rendszereknek – magas
hőmérsékleten nagyobb teljesítményre képesek.
Yoshihiko Hayashi, a dorogi
gyár igazgatója elmondta, hogy
a SANYO „HIT”, azaz hibrid
napelemeinek nagyobb a váltás
hatékonysága, mint a hagyományos
kristályos napelem-rendszereknek.
Az új technológiával 19,5%, míg
a hagyományossal csak 17% ez az
arány.

NEMCSAK DOROGON,
DE DOROGÉRT IS

A SANYO vezetése ötéves
dorogi jelenléttel a háta mögött
döntött úgy, hogy új beruházásba kezd. Az eltelt időszakban

met és 67 tagvállalatot számlál; a 2004. március 31én befejeződött üzleti évben a vállalati csoport mérleg
szerinti eredménye 23.729 millió dollárt tett ki.
Veér Károly

ugyanis bebizonyosodott, hogy a város és
a gyár kiválóan tud együttműködni.

– Jelenleg 1500 dolgozót foglalkoztatunk
– mondta Yoshihiko Hayashi –. A napelemek gyártásához kétszáz, a későbbi légkondicionáló gyártó üzemhez pedig háromszáz
újabb munkaerőre lesz szükségünk. Hogy
operátoraink megfelelő technikusi végzettséggel rendelkezzenek, érdekeltek vagyunk a szakemberképzésben is. Ezért támogatjuk Dorogon
folyamatosan az oktatást. Ugyanakkor tudjuk,
hogy egy multinacionális cégnek kötelessége a
neki helyet adó település életében másként is
megmutatkozni. Így hozzájárultunk a kórház
felújításához, a sportegyesület működéséhez,
és különböző kulturális rendezvényeket is
támogatunk.
Öt év távlatából bátran elmondhatjuk tehát,
hogy mára a SANYO nemcsak Dorog egyik
legnagyobb foglalkoztató cége, adófizetője,
hanem bőkezű mecénása, szociálisan érzékeny,
a mindennapokra odafigyelő partnere is.

A TECHNIKAI INNOVÁCIÓ
ÉLVONALÁBAN

A SANYO Electric Company Ltd. a fogyasztói elektronikai cikkeket gyártó globális óriáscégek egyike, amely vezető szerepet játszik
a technológiai innováció terén. A SANYO
üzleti tevékenysége széles skálát ölel fel, az audiovizuális és kommunikációs berendezésektől,
az otthoni készülékeken és kereskedelmi berendezéseken át az elektronikus szerkezetekig és
elemekig bezárólag.
A SANYO csoport világszerte 109 fióküze-

Idén nagyon elhúzódott a szüret

SZÖLLŐSI MIHÁLY ÚJ BERUHÁZÁST TERVEZ

N

eszmélyen, a Melegeshegy lábánál, a
Szöllősi Pincészetben még november
első hetében is nagy volt a sürgés-forgás.
Szeptember 10-én kezdték a szüretet, majd
bízva a vénasszonyok nyara jótékony, cukorfok növelő hatásában, két hónap múlva
fejezték be. Szöllősi Mihály jó közepesnek
ítéli az idei termést.

– Nagyon nehéz évünk volt. Előbb
a peronoszpóra, aztán a lisztharmat, végül a rothadás támadta meg
szőlőinket. Tizenháromszor kellett
permeteznünk, hogy egészséges
szőlőt szüretelhessünk. Ráadásul
az idei nyár gyenge volt, a kevés
napsütés miatt alacsonyabb cukor-,
és magasabb savtartalmú must készült. Ebből illatban gazdag, szép
karakteres, savhangsúlyosabb, kissé vékonyabb borok állíthatók
elő, de ez már nem a természet,
hanem a gazdaságok borászainak
a feladata.
A Szöllősi Pincészet hagyományosan Márton-napra hozta ki idei első
borát, az Irsai Olivért, amelyet már
több helyszínen is bemutattak. Az
első kóstolók véleménye szerint kiváló, karakteres ital született.
– Reméljük, az idei borversenyek,
megmérettetések hasonló eredményeket hoznak, mint az elmúlt
években. Legutóbb az országos
borversenyen három aranyérmet
szereztünk (Pannonhalmi Chardonnay, Pannonhalmi Sauvignon Blanc,
Cabernet S. & Merlot Rosé), az
Ászár-Neszmélyi Borvidék versenyén öt Champion-díjat hoztunk

el a lehetséges
hatból. A Pannon
Bormustrákon rendre
szerepelnek boraink
az év húsz legjobb
bora között, de fődíjat kaptunk például
októberben Esztergomban, az első liturgikus borfesztiválon
zászlósborunkkal, a
Neszmély Melegeshegyi Olaszrizlinggel.
Szöllősi Mihály naptára dugig van
bejegyzésekkel, alig győz eleget
tenni a rengeteg meghívásnak. Friss,
üde, gyümölcsízű borai kiválóan
illenek például a halételekhez.
Augusztusban erre a szakma is rábólintott, hiszen a halételekhez illő
borok versenyéről is számos aranyéremmel tért haza. Karácsony közeledvén, nézzük, melyik halfajtához
melyik borát kínálja a gazdálkodó.
– Négy fődíjat nyertünk ezen a
versenyen, nézzük hát ezeket. A
Kárpáti-módra töltött fogashoz
Sauvignon Blancot, a sült halakhoz
Chardonnayt, egyéb halételekhez
Olaszrizlinget, míg a paprikás
ételekhez, azaz a halászléhez és a
harcsapaprikáshoz
a Cabernet S. &
Merlot Rosé borunkat találta legjobbnak a szakmai
zsűri, én is ajánlom
őket figyelmükbe,

és asztalukra!
A Szöllősi Pincészet borai megtalálhatók a nagyobb üzletek, áruházláncok polcain, de előzetes bejelentésre Neszmélyen, a Kásáshegyalja út
6-os szám alatti patinás, egykor a
Zichy család birtokában lévő pincészetben is szívesen látnak bárkit kóstolásra. (20/980-9735) Szöllősi
Mihály megvásárolta a szemközti
telket, ahol hamarosan nagy építkezés indulhat.
– Kevés a helyünk, bár az idén
bővítettünk egy ezer hektóliteres
tárolótérrel, még nem megoldott
egy csomó probléma. Elkészültek
az új épület tervei, amely stílusában, hangulatában természetesen
illeszkedik a régihez. Ennek alagsora
ad majd helyet a készáruraktárnak, a
földszinten lesz a palackozó üzem,
míg a tetőtérben a falusi- és borturizmus igényeit kielégítendő száz férőhelyes, hangulatos kóstoló helyiséget alakítunk ki.
Remélem, jövőre már ott találkozunk!
Veér Károly

Az első navigátorom az anyukám volt

HERNÁDI LÁSZLÓVAL
BESZÉLGETTÜNK
Négy közép-európai bajnoki cím,
EB-összetett nyolcadik hely. Sorolja szerényen a mai magyar autósport egyik legnagyobb alakja.
A harminchat éves versenyző
Tatán él.

– Mindig is autóversenyző
akart lenni? Gyerekkori álom
volt, vagy az élet hozta így?

– Ilyenkor azt szoktam mondani,
hogy már akkor megszoktam a
sebességet, amikor anyukám sietett
velem a bölcsődébe. Abszolút
gyerekkori álom volt. Mihelyst meg
lehetett szerezni a jogosítványt,
elkezdtem amatőr szinten rallyzni.
Volt akkoriban egy olyan szabály,
amely kimondta: legalább két éves
jogosítvánnyal rendelkező személy
kell segítőnek. A baráti köröm tehát
nem jöhetett szóba, hiszen körülbelül egyidősek voltunk. Így lett éle-

tem első
navigátora
az
anyukám… Érdekes színfoltja voltunk a mezőnynek, egy fura páros
egy fura Trabantban. Amikor a többiek odajöttek gratulálni, mondván:
Szép volt, fiúk! – rettentő zavarba
jöttek, ha anyukám levette a fejéről
a bukósisakot. Turi Tamásékkal
egyidőben kezdtem. Nekem viszont
egy kényszerpihenő következett,
ahhoz, hogy meg tudjam teremteni
a versenyzéshez szükséges tőkét,
egy másik gyerekkori álmomhoz
„kellett” nyúlnom. Elkezdtem
kamionozni. A rendszerváltás után
egy darab Liazzal kezdődött,
ma én vagyok a főszponzorom.
Hat éve kezdtem újra versenyezni.
Az első esztendőt az Opel Astra ku-

páb a n
töltöttem, itt kerültem
kapcsolatba Cserkuti Józseffel
és Dancsó Pállal, akik rengeteget
segítettek, felkaroltak. Két évet
versenyeztem Honda Civic-kel,
de az abszolút kategóriában egy
ezerhatszáz köbcentis autóval nem
lehetett komoly eredményeket elérni. Cserkuti már akkor BMW-vel
indult, ajánlotta és, én is váltottam.
Ez az autó már versenyképesebb a
kategóriában.
– Volt nagyobb sérülése?

– Biztonságosan vezetek, még sosem volt kisebb karcolásokon kívül
komolyabb balesetem. Talán ezért
is kértek fel öt éve, hogy vezessem
a Forma 1-es MediCart. Nagy
felelősség és megtiszteltetés egyben, a velem utazó orvos dönti

el, hogy meg kell-e szakítani az
azévi magyarországi futamot, kelle komolyabb orvosi beavatkozás,
ilyesmi.
– Pontosan mely kategóriában
versenyez, milyen fontosabb
eredményekkel büszkélkedhet?

– Hegyi kategóriában. Ez olcsóbb,
ha az ember nem töri az autót, kevésbé kopik, mint más versenyeken,

viszont hibázni nem szabad. A pálya egyik oldalán sziklafal, a másikon
szakadék van általában. Négyszeres
közép-európai zónabajnok vagyok,
minden évben nagy megtiszteltetés,
hogy ezt a díjat Max Mosley, a FIA
elnöke adja át (képünkön a 2002es átadás). Az EB-sorozatban
tavaly az abszolút 8. helyet szereztem meg, idén a 17. lettem. Az
Európa Kupán harmadik, az Osztrák

Hegyi Kupán első helyezést értem
el. Nagy kultusza van Ausztriában
a hegyi versenyeknek, mivel a közönség szempontjából látványosabb,
mint a klasszikus rallye.
– Mik a tervei a jövőre nézve?

– Szeretnék minél jobban szerepelni
az EB sorozatban, de sajnos a szervezők nagyon politikusan oldják meg
a helyszíneket. Magyarán a spanyol
futam van az egyik hétvégén, a következőn a portugál. Nekem komoly
szponzorok nélkül anyagilag szinte
lehetetlen megoldani, hogy mindkettőn részt vegyek. Nem mondom,
hogy nincsenek segítőim, vannak,
és ezúton is köszönöm nekik, de
nem lehet a támogatásuk mértékét
összehasonlítani azzal a pénzzel,
amit egyes versenyzőtársaim kapnak
országuk nemzeti olajtársaságától.
Jelenleg a saját cégem a főszponzorom… Mindezek ellenére természetesem szívesen versenyzem tovább, F

jó érzés olyan meghívókat találni a
postaládámban, amikben különböző külföldi versenyekre hívnak,
elengedve a nevezési díjat.

a csúszási irányt. Ha már elkerülhetetlennek látszik a koccanás, akkor
az autónkat féltve semmiképpen se
rántsuk balra a kormányt, mert egy
frontális ütközés akár az életünkbe is
– Tapasztalt pilótaként milyen kerülhet. Nem ér annyit az az autó.
tanácsokat tud adni az utcai
autósoknak az őszi-téli felkészüléssel kapcsolatban?

– Talán a legfontosabb a gumi.
Természetesen, aki teheti, vegyen
téli garnitúrát, de ha a takarékosabb, négy évszakos megoldást
választja, akkor annak a vásárlását
is próbálja meg őszre ütemezni,
hogy télen még jó mély legyen a
gumi bordázata. Nagyon fontos
a keréklégnyomás ellenőrzése is.
Hűtővíz, fagyálló, szélvédőmosó,
követési távolság… – remélem
ezeket mondanom sem kell.
A balesetekre is jobban kell figyelni, semmiképpen se blokkoló fékkel
fékezzünk, mert a nyálkás úton akkor már nem tudjuk megváltoztatni

– Amikor épp nem versenyez, vagy a kamionos cégét igazgatja, akkor mit
csinál? Hogyan tölti a
szabadidejét?

– Ha van egy kis
szabad időm, akkor
beköltözöm a tévé
elé, és különböző
technikai sportos
adásokat nézek. Különben az csinálom,
mint mások. Utazás,
kerékpározás, úszás,
túra, ilyesmi...
– Ha jól értesültem, nem egyedül.

– Két hete nősültem, egy pécsi
hölgyet vettem el. Ő is érdekelt az
autósportban, megismerkedésünk is
egy versenyen történt.
Mórocz András

Futás határok nélkül

MÁSODSZOR INDULTAK A MÜTF-ÖSÖK

T

izenötödik alkalommal rendezték meg a Bécs-Budapest szupermaratont. A versenyzőknek – csapatban és egyénileg indulhatnak –,
öt szakaszt, összesen háromszázötvenkét kilométert kell megtenniük.
127 váltócsapat indult, köztük a
tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának futói is. Megyesi
Gáborral (2002-ben diplomázott), a
csapat egyik tagjával beszélgettünk a
versenyről.

Szvitlik Péter, Megyesi Gábor Megyesi Péter, Szvitlik Máté,
Farkas Miklós

az öregdiákok között, akik számításba
jöhettek. A Szvitlik testvérek profi
szinten futottak mindketten, Péter
400m, Máté 3000 m gáton versenyzett. Máté az ifjúsági vb-re is eljutott,
Ők koordinálták mindkét évben a felkészülési munkát. Nem akartuk egyszer
sem megnyerni a szupermarathont, az a
profi atléták dolga. Azért mentünk el
tavaly, mert kíváncsiak voltunk, végig
tudjuk-e futni, idén meg azért, mert
– Miért indultatok el a versenyen? megtetszett a verseny hangulata. Sok
Háromszázötvenkét kilométer fu- nemzet képviselteti magát Európából,
tás azért nem gyerekjáték.
de amerikai, sőt kenyai futók is indul– Idén másodszor indultunk a verse- tak. A közönség is kitesz magáért.
nyen, jobban is szerepeltünk, mint Fantasztikus dolog úgy végigfutni egytavaly, az ötvenhetedik helyezést értük egy településen, hogy a helyiek kiállel százhuszonhét induló csapat közül. nak az utcára biztatni minket, a gyeA nevezés Megyesi Péter ötlete volt, rekek futnak velünk. Külön kiemelném
aki rutinos futó, vele kerestük meg Kocs, Nagyigmánd környékét, ahol az
azokat az embereket az iskolában és ember tényleg úgy érzi magát, mintha
a Tour de France
utolsó
szakaszában versenyezne. A szervezőket,
futótársakat sem illeti meg semmilyen
kritika,
minden
a
sportszerűség
REGIONÁLIS OLDALAINK TÁMOGATÓI :
jegyében zajlik.
– Kik voltak a csapat tagjai?

– Megyesi Péter, a kollégium igazgatója, Szvitlik Péter (2002-ben diplomázott) és Szvitlik Máté (hallgató),
Farkas Miklós (hallgató) és jómagam.
Teljes értékű csapattagnak számított
még a biciklis kísérőnk, Songoro
Mihály (hallgató), valamint Recski
Sándor (Kredit Iroda igazgatója,
óraadó), a „sofőrünk”.

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség
Vállalkozói Központ, Székesfehérvár
Energiaközpont Kht.
SANYO Dorog
Neszmélyi Pinceszövetkezet

szinten egy ilyen megterhelésre?

– Igyekszünk komolyan venni, de azért
természetesen az izomgyulladás és más
egyéb sérülések nem kerülnek el minket. Nagyon megnehezíti a versenyt,
hogy végig betonon kell futnunk?
Sebaj, ez hozzá tartozik a versenyhez,
nem rettent el, jövőre is indulunk.
– A csapatotoknak mennyiben
volt más az idei verseny, mint
az előző?

– Összeszoktunk, és ezért jobban is
szerepeltünk. Mivel civilben is jóban
vagyunk, nem volt nehéz megértenünk
egymást.
– Milyen a sportélet a MÜTF-ön?

– Aktív. Rendszeres a kispályás
focibajnokság, a teremfoci csapatunk
nemrég érkezett haza Antverpenből.
A főiskolai napok keretein belül a
Streetball bajnokság is nagy sikert
szokott aratni. Hallgatóink versenysportokban is kimagasló eredményeket
érnek el, így pl. ez év szeptemberében, a Győrben rendezett főiskolások,
egyetemisták asztalitenisz világbajnokságán az ezüstérmes magyar csapatból
ketten a főiskolánk hallgatói. De megemlíthetném Pingiczer Lajos nevét is,
– Fel lehet aki a karate válogatott tagja, s több
készülni megfe- világkupaversenyt is nyert már.
lelően

amatőr

Mórocs András

Ergonómiai tanácsok II.

AZ ASZTAL

M

ilyen a jól kialakított munkahely? Mielőtt
irodabútort vásárolnánk, végig kell gondolnunk, hogy milyen munkaszervezési feladatoknak kell megfelelniük. Lényeges szempont például a munkagépek elhelyezése, a számítógépet
használóknak a klaviatúrának az ergonómiai
megtervezése…
Ha belépünk egy irodába, rögtön
feltűnik, hogy milyen munkafolyamat folyik ott. Ezért lényeges a
bútorcsaládhoz tartozó elemek széles
elemválasztéka, variálhatósága. Az
igazán profi gyártók ugyanahhoz az
asztallaphoz többféle lábazatot rendelnek hozzá, hogy a különféle irodák
(vezetői, középvezetői, munkaállások)
az egységet tükrözzék. Valamennyi

megoldásnak esztétikusnak és praktikusnak kell lennie. Ha tömör fából készül a lábazat, akkor a tekintélye, robosztusabb megjelenéshez nagyobb
tér kell, mert ellentmondás lesz a
látvány és a praktikum között. A
fémlábazat dinamikusabb megjelenést
sugall, és optikailag tágítja a teret.
Választásunk meghatározó szempontja
ezek alapján az asztallapok vastagsága,
alakja és színe. Ma már számtalan

variációt tudunk elképzelni és megvalósítani, hogy kényelmes és praktikus
munkahelyünk legyen, és a helyiség adta lehetőségeket maximálisan
ki tudjuk használni. Az élénk színek
vidámmá teszik a hangulatot, a sötétek
szűkítik a teret ill. kedélyünket is befolyásolják. Sokan gondolkodnak úgy,
hogy a cég színvilága visszaköszön pl.
a fém lábbetétek színében vagy a székek kárpitjában.
A gazdag elemválaszték alapján egyre
nagyobb teret ölt nálunk is a külföldön
jól bevált csoportos munkahelyek
kialakítása. Az ilyen munkahelyeken
dolgozók kollektív csapatszellem a teljesítmény növelésével eredményesebb
munka végezhető. Igaz, sokan még
idegenkednek ettől a megoldástól,
mert „egyes kollégák túl hangosak,
vagy nem mindenki dolgozik egyforma intenzitással….” Arról nem is
beszélve, hogy az ily formában kialakított munkahelyeknél általános, hogy
az alacsonyabb-magasabb paravánokat
kihasználják praktikus kiegészítők elhelyezésére.
A különféle alakzatban
elhelyezett asztalvariációk
alapköve-

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 62., Tel./Fax: (34)512-180
2800 Tatabánya, Fő tér 16/A., Tel./Fax: (34)310-993
2800 Tatabánya, TESCO, Tel./Fax: (34)309-680
2800 Tatabánya, INTERSPAR-GSM, Tel./Fax: (34)511-511
2800 Tatabánya, Erdész út 1., Irodabútor, Tel./Fax: 512-100

telménye, hogy a hozzájuk illesztett
kiegészítő elemeket (tárgyalóasztallapokat, konténereket, kisszekrényeket)
a legegyszerűbb mozgással érjük el, és
az teljes mértékben a kezünk alá essen.
Az elemválaszték mellett lényeges a
könnyen tisztántarthatóság, a felületek
ne kopjanak meg, az élek kidolgozása,
ami egyben az esztétikai megjelenés
tükre is a balesetvédelmi előírások
betartása mellett (hisz a szögletes
éllezárások miatt mi is és a bútor is
könnyebben sérül).
Ma már alapkövetelmény, hogy a
különféle irodatechnikai eszközöknek
a kábeleit balesetmentesen helyezzük
el, ill. bújtassuk el. Sajnos kevesen
gondolnak ma még arra, hogy miként
kell a munkahelyet kialakítani, ha pl.
a kolléga balkezes. Sajnos, sokan
elfelejtkeznek arról is, hogy a különféle kiegészítők (dohányzóasztalok) is
ugyanabból az anyagból és vonalvezetéssel készüljenek, hogy az összhang
tökéletes legyen. Mert fontos, hogy a
munkahelyünk kialakításakor is minden
harmóniában legyen. Így érhető el a
jobb teljesítmény és a megfelelő hangulat.
Szikszai Katalin

Justicia tanácsai

A KÖZBESZERZÉS JOGA

A

z Unióhoz való csatlakozással hatályba lépett a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény,
a Kbt. Az új szabályozás a korábbinál jóval nagyobb terjedelmű és bonyolultabb
szerkezetű. A törvény számos, eddig nem
ismert, közösségi jogból eredő intézményt
is bevezet, egyúttal a törvény személyi
hatályát számottevően kiterjeszti. A
közbeszerzési jogszabályok megfelelő alkalmazása tehát a korábbinál
nagyobb terhet ró az érintettekre,
mind az ajánlatkérői, mint az ajánlattevői oldalon. Célszerűnek tűnik tehát,
hogy a szereplők megbízható ismereteket
szerezhessenek a témát érintő változásokról.
A statisztikák szerint a közbeszerzési piac nem csak
hazánkban, hanem uniós szinten is látványos bővülést
mutat. A felgyorsult fejlődési folyamatok ezen területére is igaz tehát a mondás: „Aki kimarad, lemarad...”
A Kbt. szabályai szerint kell eljárni
azon közbeszerzési eljárásokban,
amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes
szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú
és értékű beszerzések megvalósítása
érdekében. A törvény alkalmazása
tekintetében tehát a kulcsszavak a
következők: ajánlatkérők, a beszerzés
tárgya, a beszerzés értéke.
A törvény kijelöli azon szervezetek körét, amelyek kötelesek beszerzéseik során a törvényt alkalmazni. Ezek főként
olyan szervezetek, amelyeket
a közfelfogás is gyakran azonosít az állammal vagy egyéb
olyan intézményekkel, melyek
közpénzből gazdálkodnak.
(Minisztériumok, kormányzati
szervek, önkormányzatok,
közalapítványok, fejlesztési
tanácsok stb.) A régi szabályozáshoz képest a kör
azonban jelentősen bővült,
mivel olyan gazdálkodó szer-

vezetek is ajánlatkérőnek minősülnek
most már, akik például közérdekű feladatot látnak el, és működésüket többségi részben közszférába tartozó szervezet finanszírozza. Újabb csoportot jelentenek azok a szervezetek is, akik
azért tartoznak immár a törvény hatálya
alá, mert beszerzésüket hazai vagy az
EU-ból származó támogatásból valósítják meg!

Közbeszerzési eljárás lefolytatása
akkor kötelező, ha a beszerzés
tárgyáért az ajánlatkérő valamilyen
ellenszolgáltatást teljesít, azaz ha
visszterhes szerződés megkötésére
kerül sor. A meghatározás bővült,
tárgy lehet tehát az árubeszerzés,
építési beruházás, építési
koncesszió, szolgáltatás megrendelése, valamint a szolgáltatási koncesszió. A törvény
igyekszik
(több-kevesebb
sikerrel) pontosan meghatározni ezen fogalmakat, azonban a
gyakorlatban egy-egy konkrét tárgy
hovatartozásának pontos megállapítása is komoly feladat, mivel ezen
művelet sikeres elvégzéséhez szükséges az eljárás alóli kivételek, és a törvény mellékleteiben található uniós
nómenklatúrák alapos vizsgálata is.
Különböző szabályok vonatkoznak a
közösségi értékhatárokat elérő értékű,
a nemzeti értékhatárokat elérő értékű
és a nemzeti értékhatárok alatti értékű
beszerzésekre. A Kbt. szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást kell lefolytatni árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelése esetén már nettó 2
millió forintot elérő, illetve építési
beruházás esetén nettó 10
millió forintot elérő értékű
beszerzésnél.
A közbeszerzés értékének
meghatározására is szigorú
szabályok
vonatkoznak,
melyek eltérőek árubeszerzés, építési beruházás és
szolgáltatás megrendelése
esetén is (pl. a becsült
érték meghatá-rozásakor mit
kell egybeszámítani, mit tilos részekre bontani, milyen
időtartamot kell figyelembe
venni stb.).
Dr. Hidas János
ügyvéd

Bejelentkezés területi képviselőnknél: Kollár Lászlóné
2900. Komárom Gábor Áron út 1.3/3,
Tel./fax: 06-34/345-049, Mobil:06-20/350-8834
e-mail: kollar.laszlone@axelero.hu
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Konzultáció orvosi kérdésekben:
dr. Pohl Tibor (06-20/9611-111)
Iroda: 8640 Fonyód, Szent István u.1. ,
Telefon: 06-85/360-870.

Warvasovszky Tihamér polgármester a város régióközponti szerepéről

SZÉKESFEHÉRVÁR PARTNERSÉGRE
TÖREKSZIK

S

veli a foglalkoztatottak számát. A
Győri Keksz Kft. Győrből hozta
ide a kekszgyártás nagy részét.
Ez az jelenti, hogy a Győri Keksz
tulajdonképpen Fehérváron készül
– jegyezte meg Warvasovszky
Tihamér, majd így folytatta: – A
Sanmina-SCI Magyarország Kft.
Tatabánya mellett Székesfehérváron
is felfuttatja termelését. Jelenleg
mintegy 600 főt foglalkoztat, és
terveik között szerepel, hogy jövő
országos átlag alatti. Székesfehérvá- nyár végére 1600 főt alkalmaz
ron egymás után jönnek létre az új majd az elektrotechnikai berendemunkahelyek, amelyek nem csak a zéseket összeszerelő gyárban. A
megyeszékhelyen élőknek jelentenek foglalkoztatási lehetőséget, hanem a fehérvári kistérségben, a megyében és
a régióban élők számára is.
A Philips például Szombathelyről telepítette ide
át az LCD monitorgyárát,
több mint 500 fő új
munkaerővel. A Denso
24 ezer négyzetméteres csarnokot épít
városunkban,
és
ígérete
szerint,
a
jövő nyáron,
ha elkészül
a csarnok,
1000
fővel
nö-

zékesfehérvár régióközponti szerepéről tartott
sajtótájékoztatót Warvasovszky Tihamér polgármester október végén, a városházán. Hangsúlyozta:
a székesfehérvári kistérség dinamikusan fejlődik. A
városban a munkanélküliségi ráta jóval alacsonyabb
az országos átlagnál. Több nagy cég 2000 új munkahelyet teremt a közeljövőben. A polgármester kijelentette: Székesfehérvár régióközponti szerepéről
írásos megállapodás született a négy megyei jogú
város polgármestere, valamint a régiót alkotó három
megye közgyűlési elnöke között.
– Polgármester úr, a sajtótájékoztatón először a Központi
Statisztikai Hivatal napokban
publikált tanulmányáról szólt
röviden. A KSH-elemzés szerint mennyire fejlődőképesek
a Közép-dunántúli Régió kistérségei?

– A Központi Statisztikai Hivatal
öt kategóriába sorolta az ország
168 kistérségét és közte a Közép-dunántúli Régió 26 kistérségét
is. Az öt kategóriában a dinamikus,
a fejlődő, a felzárkózó a stagnáló
és lemaradó kategória szerepelt.
Örömmel mondhatom, hogy lemaradó kistérség a mi régiónkban
nincs. Két kistérség stagnáló, nyolc
felzárkózó, nyolc pedig a fejlődő
kategóriába tartozik. A Székesfehérvári kistérség a legelső a
régió dinamikusan fejlődő nyolc kistérsége között. Az országban Székesfehérváron kívül csak Budapest,
Győr, Eger és Debrecen foglal el
ilyen előkelő helyet.
– A munkanélküliség, illetve
a munkahelyteremtés terén
milyen tendenciák figyelhetők
meg?

– Székesfehérváron a munkanélküliségi ráta 3,9% a kistérségben
valamivel 6% felett van. Ez is az

FEJÉR MEGYEI OLDALAINK TÁMOGATÓI :

Fejér Megye Önkormányzata
Székesfehérvár MJV Önkormányzata
Bodajk község Önkormányzata, Spiller Kft.
Csákvár község Önkormányzata, Bicske város Önkormányzata

Lidl átadja 30 ezer négyzetméteres
logisztikai központját. Örömmel
említem a székesfehérvári Cerbona
Rt.-t, amely nemrég indított el egy
800 millió forintos beruházást,
amely december elejére már el is
készül. Mindezek azt igazolják,
hogy Székesfehérvár töretlenül,
dinamikusan fejlődik.

felsőoktatási bázis, egy tudományos
park és a régióközpont alakulhat
ki Rövid távú megoldásként pedig
Székesfehérvárnak vannak olyan
épületei, a Technika Házára és a
Hiemer-Font-Karaffa-tömbre gondolok, ahol lehetőség lesz regionális
irodákat, régióközpontot koncentráltan kialakítani.

– Székesfehérvár régióközponti szerepre törekszik – hangzott el többször az utóbbi
időszakban. A vezető közigazgatási szerep feltételez
infrastrukturális fejlesztéseket
is, a közlekedési nehézségeket,
a zsúfoltságot nap mint nap
tapasztalják az itt élők…

– Mennyire jellemzi a regionalitás az oktatást, a tudományos életet?

– Nagyon lényegesnek tartom,
hogy hosszú évek után jövőre végre
elkészül majd a nyugati elkerülő út.
Lehetővé teszi, hogy az M7-es autópályáról a 8-ast és a 81-es utat
úgy lehet pár perc alatt elérni, s
hogy nem kell bejönni Székesfehérvárra. Ennek óriási jelentősége van,
két okból is. Jelentősen csökken
majd a Belváros, illetve a belső utak
közlekedési terhelése, a teherforgalmat egy az egyben átirányítjuk
a nyugati útra. A másik jelentősége
pedig az, hogy az elkerülő út melletti területek felértékelődnek, és
lehetőség lesz, igény szerint, újabb
ipari park kialakítására.
– A polgármesteri hivatal
egyes intézményei, mint pl. az
adóiroda és az okmányiroda,
már régóta nem férnek el a
városháza épületében. A régióközponti szerep közigazgatási fejlesztéseket is feltételez,
hely kell majd például a régió
parlamentjének. A Technopolis jelenthet majd megoldást?

– Hosszú távon igen, hiszen a Technopolis területét az önkormányzat a
szabályozási tervében már kijelölte.
Az M7-es autópálya mellett egy
nagyon jó helyen lévő területen egy

– Székesfehérváron 1992 óta
működik a város által alapított
Kodolányi János Főiskola. Az
ország több pontján van kihelyezett
tagozata. Mi nem akarjuk felvenni a
versenyt a Veszprémi Egyetemmel,
hiszen tudjuk, hogy ott egy nagyon
komoly képzés és tudományos
bázis alakult ki az elmúlt évtizedekben. Ugyanakkor erősítjük a
három főiskolát Szé-kesfehérváron,
valamint működtetjük az Alba
Polisz Tudományos Egyesületet,
és újraélesztettük a tudós klubot.
Kitűztük célul a gazdasági programban, hogy a kutatásfejlesztést
és az innovációt kell fejleszteni itt,
a megyeszékhelyen. Az Alcoa-ban
már működik a közép- és nyugateurópai számítástechnikai pénzügyi
regionális központ, illetve a Visteon
jelentős regionális fejlesztéseket
indított el, együttműködve a Budapesti Műszaki Egyetemmel. Ezt
szeretnénk ösztönözni A jelenlegi

adópolitikánk is azt szolgálja: aki
kutatásfejlesztést kezdeményez itt a
városban, és igénybe veszi az itteni
szellemi bázist, jelentős kedvezményt vehet igénybe.
– Székesfehérvár régióközponti szerepével kapcsolatban
a sajtótájékoztatón egy nyári
megállapodás néhány sorát
idézte.

– A 2004. június 21-ei megállapodás legfontosabb gondolatait most
is szívesen megismétlem. Szó szerint
így hangzik: „ A régióban található
megyei jogú városok polgármesterei,
valamint a régiót alkotó megyék vezetői egyetértenek abban, hogy a régió
központjaként Székesfehérvár kerüljön meghatározásra, mindamellett,
hogy mind Veszprémben, mind Tatabányán a regionális hatáskörű szervezetek decentralizálásának lehetősége
biztosított legyen”. A régiót alkotó
három megye elnöke és a régióban
lévő megyei jogú városok polgármesterei írták alá e dokumentumot.
S ezt a megállapodást felküldtük a
minisztériumba és a kormány minden
illetékes szervéhez. Természetesen
tudom azt, hogy a régióközpont
szerepet úgy lehet megtartani, megőrizni, hogyha partnerei vagyunk a
régióban lévő többi településnek.
Természetesen erre a partnerségre
fogunk törekedni. Ezt tettük eddig
is, ezt tesszük a jövőben is.
B.Cs.

NÉMET KÖNYVELŐ, KÖNYVVIZSGÁLÓ
ÉS TANÁCSADÓ KFT.
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A legrégibb magyar búcsújáróhely

BODAJK

B

odajk jellegzetes Bakony-alji község, komoly történelmi múlttal, és szép perspektívákkal. A legrégibb
magyar búcsújáróhelyként tartjuk számon. Nem véletlen,
hogy a 2002-ben megválasztott polgármester, Oszlánszki
Zsolt is a múlt felidézésével kezdi beszélgetésünket.
- A Szentkútról és a mellette lévő
kápolnáról már Kézai Simon krónikája
is megemlékezik, ezek szerint Szent
István király Imre herceggel erre a
helyre járt imádkozni. Azért is nyúlok
ennyire vissza, mert ez egy katolikus
település. Bodajk kálváriája is ezekben
az időkben épült. Községünk egy
nagyon szerencsés helyen fekszik a
Móri árokban, a Bakony kapujának
is nevezik.

közt szerepel itt egy 10 millió forintos
szívultrahang készülékvásárlás, ezzel a
lakosságnak ingyenes vizsgálatot tudunk
majd biztosítani.
-Az idei év másik megvalósult terve
volt, hogy júliusban a belügyminiszterasszony ünnepélyes keretek között
átadta a negyven lakrészes nyugdíjas
otthont. Összességében ebben az

- Természetesen mint oly sok más kistelepülés, mi is szeretnénk a turizmus
felé nyitni. Ehhez véleményem szerint
nem elég egy település szervezése,
hanem az egész kistérség összefogására lenne szükség. Egy turista egy
ilyen helyen átlagosan 3-4 órát tölt
el a helyi látványosságokkal, de ha ezt
a többi településsel együttműködve
szerveznénk, akkor ez már akár több
napos programot is jelenthetne egy
turistacsoportnak.
- Milyen a kapcsolatuk az egyházzal és a civil szervezetekkel?

- Újonnan választott polgármesterként hogyan kezdte a
munkát?

- Általában az embernek mindig
más tervei vannak, mint az elődjének, de a jó dolgokat természetesen
folytatni kell, a kevésbé jó dolgokat
pedig át lehet alakítani. A települést teljes infrastruktúrával vettem át,
a víz, a gáz és a szennyvíz, valamint
a telefon ki voltak építve. Az első
ténykedésem a közvilágítás korszerűsítése volt. A középületeink is
felújításra szorultak. Éppen a napokban
adtuk át az új egészségházat, ahol az
orvosi rendelő, a fogászat és egy labor fog működni. Ez egy nagyon nagy
beruházásunk volt, amelyet teljesen
önköltségből valósítottunk meg. Itt a
három orvos az európai uniós normák
között tud tevékenykedni. Terveink

- A szép környezet, a műemlékek
egyenesen predesztinálják Bodajkot arra, hogy turisztikai centrum
legyen.

évben megközelítettük a fél milliárd
forintos fejlesztést, ami egy nagyon
szép eredmény. Az elmúlt évben tíz
utcában aszfaltszőnyegeztettünk, de
még mindig vannak felújításra szoruló
utcák. A jövő év első negyedévében
fogjuk átadni a tizennyolc fős ifjúsági
szálló, amely jelenleg körülbelül 70%os elkészültségben van jelenleg.

- A település életében nagyon
fontos szerepet játszik az egyház,
azon belül is a római katolikus egyház. Azt mondhatom, hogy nagyon
jó kapcsolatot ápolunk velük. A civil
szerveztek közül a kiemelkedik Bodajkért Közalapítvány, amely nagyon
sokat segít az önkormányzatnak. Jelenleg is adományokat gyűjtenek a
már említett szívultrahang készülékre,
eddig már közel egymillió forintot
gyűlt össze. A sport terén nagyon
büszkék vagyunk az NB1-B-s focicsapatunkra, akik minden második héten
szórakoztatják a közönséget. Meg kell
említenem Nemes Ferenc nevét, aki nagyon sokat tesz a helyi csapatért. Szintén büszkék vagyunk a helyi tollaslabda
csapatra, az elmúlt évben vehettem át
a Magyarország Legjobb Tollaslabdázó
Települése címet.
LG

A Csákok egykori birtoka

CSÁKVÁR

A

z ötezres lélekszámú település a Vértes dél-keleti peremén, a Zámolyi medence által határolt völgynyílásban
helyezkedik el. A Báracházi - barlangban 30-50.000 éves emberi maradványokat, szerszámokat, állati csontokat találtak
a régészek. Geisz János polgármester második ciklusát tölti
Csákvár élén, civilben történelem-földrajz szakos tanár, így
a község történetét jól ismerve idézi fel a régmúltat.

TELEPÜLÉSÜNK TÖRTÉNETE

- Az időszámításunk utáni 4.-5.
században a rómaiak vetették itt
meg először a lábukat. Az akkori
utak nagyon fontos állomása volt
Floriana, azaz Csákvár. Ez egy
nyolcvanas években lezajlott
ásatásból derül ki, ahol Európában egyedülálló leletek kerültek
elő. Az időben tovább haladva
találunk feljegyzéseket a korai
magyarság történetéből. A török
kiűzése után Csákvár Esterházy
birtok lett. Innentől számíthatjuk
településünk fejlődését, fellendülését. Az elmúlt század végétől
Csákvár nagyon fontos fazekas
központ volt. A fazekasok
termékeikkel bejárták az egész
Dunántúlt, de még az Alföldön
is előfordultak.
-Az 1900-as évek második felében megjelent környékünkön a
bányászat is. A második világháború után a szocialista rendszerben a mezőgazdaság indult jelentős fejlődésnek. Az Esterházy
kastély szerencsésen átvészelte a
világháborút, és egy pár év múlva
egy pihenő-gyógyító intézményt
hoztak létre benne. Ez eleinte tbc
szanatóriumként üzemelt, napjainkban pedig a székesfehérvári kórház
részeként működik. A rendszerváltást követően a mezőgazdasági
egységek „elvesztették a jelentőségüket”. Ezért a lakosság nagyobb
része inkább a közeli városokban
vállal munkát.

AZ ÖNKORMÁNYZAT
ÉS INTÉZMÉNYEI.

- Van egy iskolánk, egy óvodánk, és
egy önkormányzat által fenntartott
bentlakásos idősek otthona. Rendelkezünk még egy sportlétesítménnyel,
ahol futballpálya, kézilabdapálya
és egy sportcsarnok helyezkedik el,
amelynek padlózatát épp most újí-

alakítottunk ki, és még további hétre
adtunk be pályázatot, várjuk a választ.
-Terveink megvalósításához leggyakrabban pályázati úton próbáljuk az
anyagi hátteret megteremteni. Sajnos
a napokban értesültünk róla, hogy
legnagyobb pályázatunkat, melyet
Lovasberénnyel közösen nyújtottunk
be, elutasították. Az iskola tornatermének teteje felújításába kezdünk
bele hamarosan, de ezt nem pályázati
úton valósítjuk meg. Sajnos legtöbb
tervünk megvalósításához mindenképpen pályázatokra van szükségünk,
mivel nem sikerült olyan céget Csákvárra telepíteni, amely jelentős iparűzési adót fizetne. Ennek oka többek
között az, hogy az önkormányzatnak
nincsenek szabad telkei, ez főleg a
település fekvéséből adódik.
- Lehetőségünk lenne a turizmusból
jelentősebb bevételekre szert tenni,
de ennek az infrastruktúrája még nem
adott, és Csákvár sem egy felkapott
turista helység egyelőre. Valamilyen
köztes megoldást szeretnénk találni,
azaz egy nagyobb, környezetbarát
ipartelepet létesíteni, és a turizmus
feltételeit is megteremteni.

tottuk fel. Az önkormányzat fenntarHAGYOMÁNYOK
tásában működik még a könyvtár-műA fazekas hagyományokat folytatva
velődési ház is.
évente tartunk fazekas-napokat. A
sportegyesületünkön belül működik a
TERVEK, EREDMÉNYEK
futball szakosztály és az asztalitenisz
- A rendszerváltás után az a részben klub, valamint egy leány kézilabda
szerencsés helyzetünk volt, hogy a csoport. Mint már említettem, a
településen majdnem teljes volt a bentlakásos nyugdíjas klubunk is
közművesítés. Amikor én 1998-ban nagyon jól működik. Talán a legnaidekerültem, egyik legfőbb célom volt, gyobb hagyományőrző egyesületünk
hogy a település arculatát kialakítsuk. a Csákvári Lovasegylet. Ők már a
Ennek egyik fontos része volt a köz- negyedik esztendeje Szent Mihály
világítás korszerűsítése. Az elmúlt évek napkor egy pásztor és lovas-találkozót
egy másik eredménye a községháza fel- rendeznek, amely reményeink szerint
újítása. Ezen kívül még számos apróbb hamarosan kinövi a helyi jelleget, és
munkát is sikerült befejezni. Például akár országos eseménnyé válhat
egy szelektív hulladékgyűjtő szigetet
Lepsics Gergő

Egy tiszteletbeli Esterházy Csákváron

ÉRTÉKMENTÉS A GYÓGYINTÉZETBEN

G

yógyít, intézményt vezet,
pályázik, védi az értékeket.
Dr. Dékány Erzsébet 1973-ban
kezdte orvosi pályafutását
a Csákvári Gyógyintézetben.
Belgyógyászként osztályvezető
főorvos lett, majd hét évvel
ezelőtt elvállalta az intézmény
vezetését. Abban az évben felmerült a kórház bezárása a
ráfizetéses üzemeltetés miatt.
Dr. Dékány Erzsébet akkor úgy
határozott, megpróbálja megmenteni. A feladat nem volt
könnyű, de a főorvos asszony, a mögé felsorakozott
csapattal, mindent megtett azért, hogy megőrizzék
az értékeket. A sikert bizonyítja, hogy a kívül-belül
megszépült épületben 260 beteget gyógyítanak, és a
turisták is látogathatják az Esterházy-kastélyt.
– A gyógyintézet idén novemberben ünnepli fennállásának
ötvenedik évfordulóját. Milyen
céllal jött létre a kórház?

– 1952-ben az egészségügyi kormányzat a nagyszámú tbc-s beteg
miatt úgy döntött, hogy tüdőgyógyintézetet létesít Csákváron. A kastélyt Rados Jenő tervei alapján, és
irányításával kívülről helyreállították,
belülről átépítették. Később a tbc
visszaszorulásával a kórház profilja
átalakult. Először egy belgyógyászat
alakult, majd rheuma-osztály és
később egy mozgásszervi rehabilitációs osztály. Mivel az idők során
a fejlesztések nem történtek meg,
a kórház üzemeltetése egyre több
pénzt emésztett fel. Nyilvánvalóvá
vált, hogy tennünk kell valamit

annak érdekében, hogy elkerüljük a
felszámolást.
– Ekkor vállalta el kórház vezetését, pedig tudta, hogy nem
lesz könnyű feladata.

– Az egyetem elvégzése óta itt dolgozom. A hivatásom az első helyen
áll, úgy éreztem, nem hagyhatom ezt
a sok értéket elveszni, az itt eltöltött
25 év és a gyönyörű környezet
kötelez. Számomra mindig felüdülés
belépni ebbe az épületbe, s a nap
végén sétálni a parkban.
A gyógyintézet hét évvel ezelőtt
válságos helyzetbe került. Ráfizetéses volt az üzemeltetése a drága
olaj, és a nem túl hatékony gőzfűtés
miatt, a kórtermekben nem volt víz,

az épület műemlék volta még tovább súlyosbította a helyzetet. Első
kitörési pontnak az energiaváltás és
a fűtéskorszerűsítés látszott. Elkezdtünk pályázni. A Környezetvédelmi
Minisztériumból 25 millió Ft-ot, az
energiaracionalizálási programból 30
millió Ft-ot nyertünk, és elkezdtünk
fáradtolajjal fűteni, ami a háztartási
tüzelőolaj árának csak 40%-ába
került. Így megtakarítottunk kb. 30
millió Ft-ot. A megyei önkormányzat, mint fenntartó, látva és értékelve buzgalmunkat, kiegészítette az
összeget, és 1998-ban 110 millió
Ft-ból megvalósítottuk az energiaváltást és a fűtéskorszerűsítést. Jelenleg
az éves gázszámlánk 13 millió Ft.
Ezután a komfortosítás következett.
Pályázati pénzből a kórtermek
60%-a fürdőszobát kapott, és
mindegyikben van már víz. Következő feladat a lift volt. Háromszintes
épületben mozgásszervi betegeket
mozgatni lift nélkül nem volt egyszerű dolog. Az Egészségügyi Mi-

nisztérium pályázatán sikerült
pénzt nyerni liftre és ápolást
könnyítő eszközökre.
– Vezetőként nincs könynyű helyzetben, hiszen
az intézmény fenntartója
a megyei önkormányzat.
A kastély azonban, mivel műemlék, a magyar
állam tulajdona, kezelője
pedig a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság. Ez kész labirintus.

– Miután a kórház „megmenekült”, minden erőnkkel
a műemléki feladatok felé
fordultunk. A 22 hektáros
parkunk műemléki védettség,
valamint természetvédelmi oltalom
alatt áll. Eredetileg kb. 200 hektáros volt, és az 1780-as években
barokk stílusban alakították ki, majd
később angol tájképi kertté formálták. A parkban számtalan romantikus kerti építmény volt, amelyekből
romjaiban néhány ránk maradt.
Ezeket az OMVH (később KÖH)
pályázatain nyert pénzekből 3 év
alatt felújítottuk. A park kb. 1/3-át
sikerült eddig helyreállítani. A kert
szintvonalas geodéziai felmérését
egyetemisták végezték, ez volt a
diplomamunkájuk. Az épületre beadott pályázataink sikeresek voltak
és a Kincstár is elkezdett támogatni
bennünket, így megindulhatott a
rekonstrukció.

barátságos légkört tükröz. A
berendezési tárgyakra is különítettek el összeget a felújítására szánt pénzből?

– Mivel mindig és mindenkivel csak
Csákvárról beszélek, ez lassan meghozta a gyümölcsét. Barátaim, ismerőseim, betegeim azon fáradoznak,
hogyan tudnának Csákvárnak valamit
segíteni. Így jutottam el pl. az Iparművészeti Múzeum kovácsoltvas
raktárába, ahol kiválaszthattam 27
tárgyat – zömében csillárokat – és
azokat tartós kölcsönzésre megkaptuk. A tárgyak egy része igen romos
állapotban volt, de elhoztam, mert
van egy igen tehetséges lakatosunk,
aki ezeket (2 év alatt) rendbe hozta,
és most társalgóinkat, könyvtárunkat,
kápolnánkat díszítik. Nyaranta festőtábort rendezünk. Az üres szolgálati
lakásokban matracokon szállásoljuk
– Aki ide belép, reményt kap el a művészeket, ennek fejében az
a gyógyulásra. A falak meleg intézet számtalan festménnyel gazszíne, a képek, a sok-sok virág, dagodik. Egy-egy művész munkáit
időszakos kiállításokon
mutatjuk be.
– Kiállítások, koncertek színhelye a
kastély és a kórház.
Mit szólnak ehhez a
helybéliek?

– A faluval minden
tekintetben kitűnő a

kapcsolatunk. Mi vagyunk a legnagyobb munkáltató, 270 embert
foglalkoztatunk. A lakosságtól felvásároljuk a terményeiket 650 adagos konyhánk számára. A hatalmas
– 240 méter hosszú – pincénkbe
ősszel mindig betároljuk egész évre
a földes árut, így sokat spórolunk,
és nem mirelitből főzünk! Előadótermünket rendszeresen kölcsön adjuk
ünnepekre, kulturális rendezvényekre. Tízezer kötetes betegkönyvtárunkból a lakosság is kölcsönözhet
könyvet. Nyitottunk a turizmus felé
is. A park szabadon, a kastélyvezetéssel látogatható. Arra gondoltunk,
hogy a vértesi kirándulóhelyek és a
szép műemlék-együttes idecsalogatja
a turistákat, és ez is javítja a lakosság
megélhetését.
– Milyen a kapcsolata az Esterházy-családdal?

– Tiszteletbeli Esterházy vagyok!
Gyakran látogatnak el ide, és legnagyobb örömömre egyre több látogató érkezik velük. Szívesen mutatják
be azt, hogy gondos gazdái vagyunk
a kastélynak és parknak. Mindezt,
amit felsoroltam, természetesen
egyedül nem lehetne véghezvinni.
Szerencsémre fantasztikus munkatársaim vannak, és mindenki kiveszi
részét a munkából.
Csordás Csilla

Dinamizmus a kistérségben

VÁROSFEJLESZTÉSI BERUHÁZÁSOK BICSKÉN
Bicske város Fejér megye
észak-keleti sarkában a Válivölgy és a Vértes hegység
találkozásánál, az ősi BécsBuda kereskedelmi útvonal
mentén már az avarkorban
lakott területen épült.
A város gazdasági fejlődését
az 1980-as években a közeli
bányákból kitermelhető lignit elégetésére tervezett erőmű-beruhá-

zásra alapozták. A megváltozott
energiatermelési koncepció miatt
leállított beruházás után a város
és a környékbeli települések fejlesztési cél nélkül maradtak. Az
új gazdasági lehetőségek között
saját erő hiányában hosszú évekig
nem találta meg a város vezetése
a felemelkedéshez vezető utat. Az
elmúlt két évben az új városvezetés
felmérte és elemezte a város fejlődésének lehetőségeit és a kiutat a kistérségi szervező-vezető szerepben
találta meg. A városfejlesztési
feladatok megoldásához kialakította
saját településfejlesztési koncepcióját és hozzálátott annak megvalósításához. A város közel 12 000
fő lakosságával a kistérség legjelentősebb települése, Bicske közel 36
ezer térségi lakos számára biztosít
Közigazgatási és egyéb szolgáltatást. A közlekedési útvonalak adta
lehetőségek – az M1 és 1. számú
főutak valamint a Váli-völgy és Székesfehérvár felé elágazó 811. számú

út közvetlen közelsége – indokolja,
hogy a teher- és személyszállításban
rejlő lehetőségeket kihasználja. A
folyamatosan jelentkező befektetői
igények támogatásaként sorra épülnek a raktárbázisok (SPAR, SMITZ
CARGO, stb.). A hatósági munkában meglévő térségi szerep mellett
tudatosan törekszik a város mindazon
közszolgáltatás fejlesztésére, amely a
környező települések lakosságának
életkörülményeit is javítja. Az állandó lakosok
számából következő és
hagyományokra
épülő
közszolgáltatási rendszer
egyben a térség számára is
magasabb szintű szolgáltatást jelent.
A június hónapban
16 település részvételével létrehozott Vértes
Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás jó példája a térségi szerep
elismerésének. A város tudatosan
alakítja fejlődését. Ebben az évben
megvalósította öt út teljes felújítását
közel 70 millió forintból, és megkezdett két további beruházást. A beruházások kivitelezőit közbeszerzési
eljárás keretében választották ki. Az
egyik építkezés az Árpád úti óvoda
bővítése, amelynek befejezése után
a környék legkorszerűbb óvodája fog
működni a városban. A fejlesztés
értéke 70 millió
forint, saját erő.
A másik beruházás 20 darab
piaci értékesítésű bérlakás,
amelynek megvalósításához az
50 milliós saját
erőn kívül több
mint 130 millió
forintot pályáza-

ton nyert a város. Mindkét beruházást 2004. év végéig kell befejezni.
A további fejlesztések megalapozásaként elkészült egy emeltszintű
szolgáltatást nyujtó nyolc foglalkoztatós óvoda és nyolc további
út építésének terve. A kistérségi
intézményhálózat fejlesztésének jelentős állomása, hogy a megyei
közgyűléstől átvette és 100%-os
tulajdonban kft.-ként működteti
az egyre bővülő Körzeti Szakrendelőt. A főváros és a közeli városok
megközelítését fogja biztosítani a
2006-ra tervezett elővárosi vasút
beindítása, amelynek kiszolgálására
autóbusz-pályudvar megvalósítását
jelöli ki a fejlesztési koncepció.
Bicske város szervezésében térségi
összefogással megkezdődött a terület
csapadékvíz-rendezésének programja, amelynek elvi engedélye alapján
készül annak megvalósíthatósági
tanulmánya. Az óvoda- és lakásberuházással, az útépítésekkel meg
szeretnénk teremteni a jól képzett
munkaerő letelepítéshez szükséges
feltételeket, mert világosan látható,
hogy csak „kiművelt emberfők” sokaságának munkájával biztosítható a
kistérség és a város fejlődése a kibővült európai közösségben.
Juhász Kálmán,
a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Iroda
vezetője

A fehérvári hokisok igazgatója, Ocskay
Gábor elégedett az eddig látottakkal

EGYRE ERŐSEBB
RIVÁLISOK

N

em kevesebb, mint négy színtéren érdekeltek az Alba Volán-FeVita jégkorongozói, a hazai bajnokság mellett a Magyar-kupában, az Interligában és a Continental-kupa
döntőjében is igyekeznek maradandót alkotni a kék-fehérek. A szakosztály első embere
pontosan tudja, komoly csaták várnak a kanadai Pat Cortina által irányított együttesre.
– Az eddigi szereplésünk a várakozásnak megfelelő, a bajnokságban,
a honi kupában és az Interligában nem állunk rosszul. Pedig rengeteg
problémával küzdünk, rengetegen bajlódnak sérüléssel, betegséggel,
komoly térdműtéten van túl Palkovics és Ondrejcik, Simonnak a
keze tört el, igaz ő már meggyógyult, ellenben Svasznek nemrégiben
szenvedett kézsérülést. A fiam súlyos szívproblémákkal bajlódik, az
ősze biztosan elment, s veszélyben fogom a további sportpályafutása.
Nem csak az apai elfogultság mondatja velem, de vele lényegesen
erősebb a csapat. Ha újra szerelést húz, nagyon óvatosnak kell lennie,
nemrégiben elhunyt egy lett hokis, aki éveket húzott le az NHL-ben,
neki is komoly gondjai voltak a szívével, nem figyelt eléggé. Tehát intő
jel akad bőven. Nagyon reménykedem, hogy Gábor visszatérhet a
jégre, de nem mindenáron - mondja idősb Ocskay.
– Kétszer találkoztak a bajnokságban a legfőbb rivális
Dunaújvárossal, s mindkétszer nyertek, hazai pályán és
idegenben is legyűrték az acélbikákat. Számított erre?

– Fontos volt ez a két összecsapás. Miután az elmúlt két évben mi
szereztük meg a bajnoki címet, érthetően minden mérkőzésen úgy
lépünk pályára, hogy nyerni akarunk. Az újvárosiak ellen ez természetesen nem sétagalopp, hiszen jól erősítettek a piros-fehérek, egységes, masszív gárdát alkotnak. Ebből következőleg idegenbeli 5.2-es,
valamint hazai, 3:1-es sikerünk különösen értékes. Az Interliga alapszakaszát minden bizonnyal a nagyon megerősödött, a legjobb szlovén hokisokat összegyűjtő Jesenice nyeri, mi jelenleg a második helyen állunk, reményeim szerint meg is őrizzük ezt a pozíciót, ami bíztató lenne a rájátszás előtt. Az első kettő kihagyja a rájátszás első szakaszát, csak később kapcsolódik be, amikor a többi négy gárda már
megkínozta egymást. Ebből jobb lenne kimaradni. Úgyis kicsit fáradt
a csapat, sokat és jól dolgozik a gárda. Mondom ezt akkor is, ha
néhány játékos teljesítménye elmarad a várakozástól, páran csalódást
okoztak az utóbbi időszakban. Ott volt a közelmúltban az Újpest
elleni Magyar Kupa elődöntő, amit csak nyögvenyelősen hoztunk 3:
2-re. A lényeg a győzelem, a november végi, dunaújvárosi döntőbe
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kerülés volt, amit el is értünk, ám a
Megyeri úton látottakkal nem voltam elégedett. Nagy csaták várnak
ránk az elkövetkező hónapokban,
november végi MK-döntőről már
ejtettem szót. Bízom abban, hogy
a március elején kezdődő bajnoki
finálé után is a mi nyakunkban kerül
az arany. Az utóbbi hat évben
négyszer mi bizonyultunk a legjobbnak. Tehát a hagyományok
köteleznek. Előzőleg, februárban
az Interligában dőlnek el a végső
helyezések, két éve mi nyertük a
rangos sorozatot, ezúttal a döntő
alapvető elvárás, a győzelem bravúr
lenne, hiszen említettem, a Jesenice
ezúttal nagyon erős, egységes.
– Mielőtt elfelejtjük, január
elején önök rendezik a Continenta Kupa négyes döntőjét.
A hírek szerint világklasszisok
sora lép jégre a koronázó városban. Igaz ez?

– Igen. Január 7-től 9-ig ren-

dezzük az erőpróbát, ami azt jelenti, mint a futballban az UEFAkupa, tehát a második legrangosabb nemzetközi sorozat.
Komoly sportdiplomáciai siker,
hogy sikerült elhoznunk a finálét,
amit pályázat útján nyertünk el,
nyugat-európai riválisok előtt.
Hatalmas kihívás, óriási feladat,
egyben rendkívüli élmény lesz
mindenkinek. Az orosz bajnokság
listavezetője, a tengerentúlról
nemrégiben
hazaszerződött
sztárokkal megerősödött Dinamo
Kijev, s szlovák bajnokság tavalyi
ezüstérmese, az idei szezon egyik
nagy esélyese, a Zólyom gárdája
már biztos résztvevő, s hogy a
Volán mellett ki lesz a negyedik,
az később dől el. A rendezvény
pikantériáját adja, hogy a szlovák
gárdát Jan Jasko irányítja, aki két
és fél éven át a mi alkalmazásunkban állt, tőlünk igazolt a HKM
Zvolenhez.

8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 4.
Tel.: 22/506-171
Nyitva: hétköznaponként 9:00-16:30

NAPSÜTÉSRE VÁGYIK? TÉLEN IS VÁRJA ÖNT A
VARÁZSLATOS TUNÉZIAI TENGERPART!
Egy hetes pihenés December 2, 9, 16-i indulással:
Hotel Panorama*** - félpanziós ellátás
25.900,- Ft/fő
Hotel Jinene*** - félpanziós ellátás
29.900,- Ft/fő
Hannibal Palace***** - félpanziós ellátás
56.900,- Ft/fő
TEKINTSE MEG A KARÁCSONYI VÁSÁRT BÉCSBEN!
Társasút autóbusszal december 4-én, városnézés a csodálatosan
feldíszített osztrák fővárosban:
6.700,- Ft/fő
TÖLTSE A KARÁCSONYT BELFÖLDÖN!
Hévíz – Villa Rosa (5 nap / 4 éj) – félpanzióval
24.190,- Ft/fő
Harkány – Thermal Hotel*** (4 nap / 3 éj):
27.900,- Ft/fő
meglepetés ajándék, ünnepi vacsora, gyógymasszázs...
KÖSZÖNTSE AZ ÚJ ÉVET KÜLFÖLDÖN!
Prágai társasút (4 nap / 3 éj)
Velencei társasút (4 nap / 3 éj)

44.900,- Ft/fő
59.900,- Ft/fő

Szállásajánlatok Szlovákiában egyéni utazással, szilveszteri
vacsorával és programmal együtt már 26.920,- Ft/fő-től!

KÖSZÖNTSE AZ ÚJ ÉVET KÜLFÖLDÖN!

– Vissza a magyar gárdákhoz.
Úgy tűnik, a riválisok jól erősítettek, az idei magyar bajnokság nem lesz sétagalopp az
Alba Volán-FeVita számára.

– Az Újpest nagyon megerősödött
szakmailag, a játékosállomány és a létesítményhelyzet tekintetében, a Fradi
számottevően nem erősödött, vélhetően ők egymással hadakoznak majd a
bronzéremért, momentán a lilák állnak
jobban. Minden bizonnyal ismétlődik
az utóbbi évek koreográfiája, azaz
mi vívjuk a bajnoki döntőt az újvárosiakkal. Nagy csatára van kilátás,
riválisunk leigazolta Szuper Leventét,
az NHL-ben a kispadig jutó kiváló
portás nagy értéke a magyar hokinak, örülök, hogy itthon szerepel,
visszatérése sokat jelentett a magyar
jégkorongnak. Azóta érezhetően
egyre több a szurkoló a meccseken.
Majdnem telt ház előtt zajlott mindkét összecsapásunk az acélbikákkal, s
hol van még a szezon vége…
N.T.

SZENT BORBÁLA NAPOK TATABÁNYÁN
A KÖZMŰVELŐDÉS HÁZÁBAN
2004. DECEMBER 2 – 4.
DECEMBER 2. CSÜTÖRTÖK

18.00 óra
A Növekvő Életfa Egyesület jótékonysági gálaműsora a
Jászai Mari Színház, Népházban
16.00 óra
Fellépnek: Bárdos Lajos Vegyeskar, Tóth Zsóka
Szent Miklós gyermekrajzpályázat kiállításának előadóművész, Tatabánya Város Vegyeskara, Vörös
megnyitója
Gyula hegedűművész, Téri Sándor színművész,
Tatabányai Bányász Táncegyüttes, Marosvölgyi Ágnes
17.00 óra
népdalénekes, Schmidt Magda előadóművész, Show
„Szentek és Madonnák”
Formációs Tánccsoport, Darabos Balázs mesemondó,
képzőművészeti kiállítás a Kortárs Galériában megnyitja: Tatabányai Big Band
Pogány Ö. Gábor művészettörténész

DECEMBER 3. PÉNTEK

DECEMBER 4. SZOMBAT

10.00 – 17.00
10.00 – 17.00 óra
Adventi kézművesvásár
Adventi kézművesvásár és játszóház (moldvai csángó
14.30
táncház gyermekeknek, a Cserszömörce együttessel)
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Ünnepi Közgyűlése
14.00 óra
„Szén-kép – Kór-kép”
17.00
fotókiállítás a Tatabányai Múzeumban megnyitja: Tóth Gyertyagyújtás a Szent Borbála szobornál
Enikő művészettörténész
18.00
15.00 óra
Ünnepi Szentmise az Óvárosi Szent István
Tatabánya Történelmi Olvasókönyve 1. kötet templomban
Szerkesztő: Gyüszi László helytörténész. Könyvpremier
a Tatabányai Múzeumban
Bemutatja:
Bencsik
20.00
János polgármester
Az Országos Magyar Bányász és Kohász Egyesület
Tatabányai Szervezetének bálja a Hotel
Árpádban

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI OLDALAINK TÁMOGATÓI :
Komárom-Esztergom megye Önkormányzata
Tatabánya MJV Önkormányzata
Héreg község Önkormányzata
Nagysáp község Önkormányzata

Tündérkert a Vértes lábánál

BEMUTATKOZIK HÉREG

H

éreg ezeregyszáz lakosú, magyarlakta település a Vértes lábánál. Szépen gondozott porták,
virágos kertek jelzik, hogy az itt élők sokat adnak
környezetükre. Dékán János polgármester büszke
az elért eredményekre, kérdés nélkül sorolja az elért
sikereket és a közeljövő feladatait.

FELÚJÍTÁSOK
PÁLYÁZATOKBÓL

- A költségvetés szűkössége miatt
fejlesztéseket csak pályázati úton
tudunk megvalósítani. Az elmúlt
évben a kultúrotthon berendezéseinek felújítására adtunk be pályázatot, ezt sikeresen megvalósult.
Másik pályázatunk a szelektív hulladékgyűjtők kialakítására irányult,
három hulladékgyűjtő szigetet alakítottunk ki, valamint lecseréltük a
házi szemétgyűjtő edényeket is.
- Az idei évben a faluközpont
felújítását szerettük volna megvalósítani, de ez a pályázatunk
nem került elbírálásra, a központi
pénz hiánya miatt. Amint lesz rá
lehetőségünk, újra meg fogjuk próbálni, hogy a település központja
újjáépüljön. A parkokat szeretnénk
egységessé tenni, járdát kialakítani,
vízelvezető árkokat kiépíteni és
gépkocsi parkolókat alakítanánk
ki. Az idén sikerült még az orvosi
szolgálati lakásunkat felújítani,
kívül-belül egyaránt.
- Egy nagyobb feladat volt még az
idei évben, a községháza külsejének fel-

természetesen ők is eltöltöttek közel egy hetet településünkön. Ezek
az események egy kicsit összehozzák Héreg lakóit.
- A nyugdíjasklub igen aktívan
működik, sok kisebb rendezvényt
szerveznek az év során nem csak
nálunk, hanem más településen is
tartottak előadásokat. Ezek a rendezvények természetesen nem csak
a nyugdíjasoknak nyújtanak szórakozási lehetőséget. Az ifjúság körében
működik egy színjátszó kör, akik az
ország különböző részein szerepeltek. Működik még egy lovas klub,
akik a környékbeli települések lovas
baráti köreit fogják össze.
- A hagyományőrző egyesületünk
feladata a kulturális események
összehangolása, a Tájház fenntartását is segítik. Minden évben
megrendezünk egy falunapot, ahol
a helyi kézművesek produktumait
mutatjuk be, például az asszonyok
KÜLKAPCSOLATOK,
hímzéseit, különböző munkáit.
KULTÚRA
A hagyományokat , azaz a régi
- Több németországi kisvárossal kultúrát, öltözeteket próbáljuk a
nagyon jó kapcsolatot ápolunk. fiatalokkal megismertetni, reméljük
A mazsorett csoportunk a kö- egyre nagyobb sikerrel.
zelmúltban járt ott egy fellépésen,
újítása. A sportpályánkon a büfé
lakossági összefogással épült, Németországból, pedig kaptunk egy
35 fő befogadására képes faházat.
Ezek jelenleg bérbe vannak adva,
a befolyt összeget pedig a sportegyesület támogatására fordítjuk.
Távolabbi tervünk hogy a turizmus területén jelentős előrelépést
tudjunk elérni, mivel községünk
igen szép helyen fekszik a Gerecse lábánál, de itt még rengeteg
munkánk van.
- Óvodánk és iskolánknak alsó
tagozata működik helyben, a felső tagozat Tarjánba jár, mivel a
gyereklétszám igen alacsony. Az
étkeztetést kiadtuk egy vállalkozónak, aki az egész falu igényeit el
tudja látni beleértve az időseket is.
Orvosi ellátásunk is Tarjánnal közösen működik.
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Sikeres ügyvezető(k) a Rotary Club élén

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, SZAKMAI SZOLGÁLATOK
Öt évvel ezelőtt, Komárom példáját követve Tatabányán is megalakult a Rotary Club, amelynek alapvető
célja a segítségnyújtás a mindennapok forgatagában.
Jelmondatuk Széchenyi István gondolata: "Az ember
annyit ér, amennyit használ."
Egyebek mellett felelőséggel bíró, magas etikai
normákat (is) kiálló emberek a klub tagjai, akik közösségek számára igyekeznek hasznossá lenni, segítő kezet nyújtani az elesettek számára.

A ROTARY CLUB

Az első Rotary Club 1905-ben
alakult meg Chicagóban. Ismereteink szerint a világ 164 országában
31 314 Rotary Club működik.
Magyarországon huszonkilenc ilyen
klub van, a Tatabányán huszadikként
alakult meg a nemes célokat maga elé
tűző szervezet. Komárom-Esztergom
megyében először Komáromban,
majd öt évvel ezelőtt Tatabányán is
létrehozták a Rotary Clubot, amelynek alapító elnöke dr. Rákóczi Ferenc
orvos volt. Legfőbb jellemzőjeként
úgy határozhatnánk meg a szervezet
mibenlétét, hogy az önzetlen segítőkészség, az emberbarátság, valamint
a humanitás, a folyamatos aktivitás

alapelvek mentén tesznek fogadalmat
arra vonatkozóan, hogy teljes odaadással vesznek részt a nemes célok
megvalósítására alakult klub életében.
A klub tagjai teljesen egyenrangúak, amit mi sem jellemez jobban,
mint az, hogy minden évben más és

más – három tagú
–
vezetőséget
választanak. Ők
az elnök, a titkár
és a kincstárnok.
Ebben az évben
az elnöki tisztséget Rigó /D'/Erik,
a titkári teendőket
Rigó Péter, a
kincstárnoki feladatokat pedig
Tóbiás
Attila
látja el.

EGY AGILIS FIATALEMBER

Annak megalapításától kezdődően hárman – teljesen egyenrangú
félként – vezetik a D'Erik
Hungária Kft-t Rigó Erik,
Rigóné Szabó Klára és a
mostanra felnőtté érett fiuk,
Rigó Péter. Az alapvetően
magánnyomozás, élőerős
vagyonvédelem, technikai
telepítés és riasztórendszerek huszonnégy órás távfelügyeletére szakosodott kft.
több megyére kiterjedően,
a legmagasabb technikai,
etikai és szakmai normáknak
megfelelően végzi tevékenységét. A
mostanra teljesen érett, felnőtté lett
Rigó Péter az élet és a szakmai alapokat – magától értetődően – szüleitől
kapta, akik életük korábbi szakaszában
felelősségteljes rendőri beosztásokban

dolgoztak, amelynek egyik fontos
alapeleme a fegyelmezettség. Nos,
ezt a készséget az ifjú ügyvezető,
Rigó Péter is elsajátította. Dicséretére
legyen mondva, megbeszélésünkre
percnyi pontossággal érkezett...
Egyebek mellett azt is megtudtuk a
fiatalembertől, hogy fontos civil"
tevékenységei mellett a Rotary "Club

tatabányai szervezetében idén édesapja
elnököl, Péter a titkári teendőket látja
el. S mindenféle személyzet nélkül!
Péter az adminisztratív munka felelőse, ám gyakorlatilag a feladatok
elvégzése nem ismer személyi határokat. Fogadalmukhoz hívan mindenben
igyekeznek hasznukra lenni, segítő kezet
nyújtani a rászorulóknak. Csak néhányat
említünk meg a nagyobb, kiemelkedőbb
projectek közül. Dr. Kovács István fogászszakorvos irányítása mellett fogászati
ellátásban részesítették – ingyenesen – a
hajléktalanokat. Rendszeresek a hátrányos helyzetű gyerekek csereüdültetései
Erdélyben, illetve itthon. Nemkülönben
kiemelkedő akciónak nevezhetjük a
Rotary Mikulás évek óta visszatérő
látogatásait, amikor hatszázötven (!) Tatabányán és vonzáskörzetében élő gyermek kap gazdag csomagot és ingyenes
színházlátogatást, amelyért mások mellett
a két Rigó is sokat dolgozott.
B.E.

NAPTÁRAK A HERLITZ PAPÍRBOLTBÓL…

M

ég odakint csiklandoz a novemberi napsugár, a
Herlitz Papírbolt polcain már kínálják magukat a
2005. évi naptárféleségek. Erről beszélgettünk a tulajdonosokkal.
– Szaküzletünk választékában
megtalálható a mai nagy magyar
naptárkészítők kínálata, ilyenek
például az Optiform, a Toptimer,
a Krenn, a Szekszári Nyomda,
stb. Választékunkból nem hiányozhat Magyarország legexkluzívabb
naptárkiadójának, a Cronosnak a
naptárcsaládja sem. Ebből az óriási
választékból keresgélhet mindenki
igényeinek megfelelő terméket.
– Milyen szempontokat
vesznek figyelembe a vásárlók a válogatás során?
– Már 11 éve állunk vásárlóink
rendelkezésére. Rendszeres partnereink évről évre célirányosan a jól
bevált naptárakat kérik tőlünk. A
bizonytalan érdeklődőt irányítani
kell, kifaggatni a naptárhasználati

szokásairól, minőségi igényeiről, az
árral kapcsolatban támasztott elképzeléseiről. Egy ügyvezetőnek vagy
üzletkötőnek, aki naponta jegyzetel
egy-egy oldalt, strapabíró naptárra
van szüksége, hogy az az év minden
napján jól „szolgálja gazdáját”!
– A polcokon láthatók managernaptárak is.
– Választékunkban természetesen
megtalálható a mai kor igényeinek
megfelelő, gyűrűs, cserélhető lapos
MANAGER TIMER is. Előnye,
hogy több évre vásárol a kedves
vevő egy komplett „kisokost”, és

évente a nyitható gyűrűk segítségével csak az épp aktuális év naptári
betétlapjait kell cserélni, a többi feljegyzés megmarad. Kínálatunkból
természetesen a fali és az asztali
naptárak sem hiányoznak. Örömmel
tapasztalom, hogy az elmúlt évek
stagnálása után ismét fellendülőben
van az év végi ajándékozási szokások között egy-egy szép falinaptár
átadása.
– Üzleti hitvallásuk?
– Válaszd ki, fogd meg – győződj
meg a számodra fontos szempontokról, s akkor eldöntheted, hogy azt
tartod a kezedben, amire szükséged
van, és nem pedig katalógusból
választottál zsákbamacskát egy fotó
alapján!

Papír és Nyomtatványbolt
Tatabánya, Szent Borbála tér 4., Tel.: 34/311-047
Nyitva: H-P.: 8:30-17:00, Szo.: 9:00-12:00

Az „ördöglovas” Sándor Móric egykori birtoka

NAGYSÁP
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Bajnai-medencében található község már az
őskorban is lakott helység volt. Első okleveles
említése 1248-ból való. Érdekesség, hogy az 1820-as
években az ördöglovas, Sándor Móric birtoka volt. Az
elmúlt században az itt lakók főleg bányászatból és
mezőgazdaságból, ezen belül főleg szőlőtermesztésből éltek. Az utóbbi 10-15 évben a rendszerváltás
után sajnos nem csak a bányászat, hanem a mezőgazdaság is megszűnt. Balogh Miklós két éve áll
Nagysáp élén.
- Milyen eredményeket értek el
az elmúlt két évben?

- Településünk, amely közel 1600
lakost számlál körülbelül kettőszázmillió forintból gazdálkodik. A
vállalkozások nagyon alacsony
száma miatt iparűzési bevételünk
szinte nincs.. A legutóbbi választások óta jelentős változások
történtek a faluban. Ez főleg annak
lehet szembetűnő, aki két évvel
ezelőtt járt nálunk. Sok millió forintért utakat építettünk. A művelődési házat, az óvoda épületét
kívülről felújítottuk. A 2003-as
évben pályázati úton egy teljesen
új játszóteret építettünk. Az iskola
felújítására beadott pályázatunkat
támogatásra alkalmasnak találták,
ezzel 85 millió forinthoz jutott
az önkormányzat, a szerződés
már csak az aláírásra vár. Ez egy
jelentős változást hozhat a falu
életében, a jelenlegi iskolai épület
1960-ban épült és már igencsak
le van amortizálva. Emiatt sok
diákunk inkább a környező településre jár iskolába. A napokban
van az átadás az új ravatalozó
épületnek.
- Akkor hátra lehet dőlni?

- Dehogy! Feladataink még bőven
vannak. Az önkormányzat épülete
borzasztóan leromlott állapotban
van, teljes felújításra szorul. Útjaink
sem tökéletesek de ez főleg a miatt

polgárőr egyesület, jelenleg 28 fővel rendelkezik. Úgy az egyházzal,
mint a civil szervezetekkel kiváló az
van, hogy a kilencvenes években önkormányzat kapcsolata.
építettük ki az ivóvízrendszert,
- Melyek hagyományos rena csatornarendszert, a gázrenddezvényeik?
szert, a telefont, most újítják a
- Az idősek napját mi is minden
kábeltelevíziós rendszert és ezek a
évben megtartjuk, és egy sztárvenmunkák nem voltak jó hatással közdéggel kedveskedünk az idősebb
útjainkra. Kicsit távolabbi tervünk,
korosztálynak. Legutóbb Koós
de remélem még ebben a ciklusban
János volt vendégünk. Az idei
megvalósul, hogy az iskola felújítása
évben Forgács Gábor színművész
után szeretnénk egy tornatermet
lesz a vendégünk november 27építeni az iskolának, mivel jelenleg
én. Legnagyobb rendezvényünk,
még egy tornaszobánk sincs. Ha
amit falunapnak is nevezhetünk a
igaz a kormány állítása, a jövőben
szüreti felvonulás. Ezt minden év
ilyen célra el fognak különíteni 50
szeptemberének utolsó szombatján
milliárd forintot. Ebből szeretnénk
rendezzük meg, idén a Dorogi Bápályázati úton nyerni a saját tornanyász-zenekar és Dorogi Mazsorett
termünkre, ha az önrész megfelelő
csoport, valamint környékbeli lovaés elfogadató lesz. Idén beadtuk a
sok színesítették a programokat.
faluközpontra egy pályázatot, de
LG
sajnos az a válasz érkezett, hogy
elfogyott a pénz. Az ipar felé jelenleg nem tudunk lépéseket tenni,
mivel nincs megfelelően kialakított
iparterület a településen.
- Milyen Nagysáp civil, sport és
egyházi élete?

- A sportegyesület működése főleg
a futballra korlátozódik, de most
alakult egy kick-box egyesület is.
Ha a tornaterem elkészül, akkor
több lehetőséget tudunk biztosítani a fiataloknak sportolásra. Két
vallás, a református és katolikus egyház fele-fele arányban van jelen a
településen. 1993 óta működik a

Milliárdos nagyságrendű beruházás kezdődik Esztergomban

2007-RE FEJEZŐDIK BE A PSZICHIÁTRIAI
BETEGEK OTTHONA KIALAKÍTÁSA
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87 millió Ft. értékű fővállalkozási épületkivitelezői szerződést írt alá Agócs István, a KomáromEsztergom Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Esze
György, a HÉROSZ Építőipari Rt. (Budapest) vezérigazgatója, a megyeházán. Az esztergomi Pszichiátriai
Betegek Otthona kialakításához 1 milliárd 41 milliós
állami támogatást nyert el a megyei önkormányzat,
melyhez 130 millió Ft értékben biztosít önrészt a
fenntartó. A munkálatok a szerződés aláírását követő
első munkanapon kezdődnek, s a beruházás várhatóan 2007-re valósul meg.
A Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona feltételeinek javítása
érdekében a fenntartó először
2000-ben kezdeményezte címzett állami támogatás igényléséhez
pályázat
benyújtását,
mely 2003-ban sikerrel
szerepelt. Az 1 milliárd
171 milliós beruházás
megvalósításához a 130
milliós önrészt a megyei
önkormányzat biztosítja,
az 1 milliárd 41 milliós
címzett támogatást az állam négyéves ütemezésben
folyósítja. A Pszichiátriai
Betegek Ápoló-Gondozó
Otthona építési tervének
engedélyezése
2003.
december 12-én történt meg, ezt
követően a magas- és mélyépítési
munkálatokra, a közművek építésére
a megyei önkormányzat közbeszerzési pályázatot tett közzé. A bíráló
bizottság javaslata alapján az otthon
fővállalkozásban történő kivitelezési
pályázatát a HÉROSZ Építőipari
Rt. nyerte el. Az intézmény építési
beruházásnak lebonyolítói feladataira tíz pályázat érkezett, az elbírálás
folyamatban van.
A jelenleg működő intézmény Esz-

tergom belterületén a Dobogókői út
8. sz. alatt, lakóövezetben működik. Az épületegyüttes földszintes
épületeit a ferences rendiek építették, 1843 és 1940 között rendházként működött. Az 1950-es

évektől szociális otthonként funkcionált, 1962-től elmebetegek és fogyatékosok otthonaként, 1980-as
évek közepétől önálló pszichiátriai
betegek otthonaként működött. Az
intézmény jelenleg a 18. életévét
betöltött krónikus pszichiátriai betegeket látja el, akik nem szorulnak
rendszeres gyógyintézeti kezelésre,
ugyanakkor teljes körű ápolástgondozást igényelnek, mivel nem
képesek önálló életvitelre. A szakhatósági jegyzőkönyvek tartalma,
a közigazgatási hivatal határozata,

az állampolgári jogok biztosának
vizsgálata, valamint a KomáromEsztergom Megyei Önkormányzat
Módszertani Csoportjának jelentése
szerint az intézetben folyó szakmai
munkához a tárgyi körülmények, az
épületek nem felelnek meg.
A november első hetében kezdődő beruházás megvalósulásával az
intézmény jelenlegi 100 férőhelye
130-ra bővül. Nő a folyamatos
ápolást-gondozást igénylő krónikus
pszichiátriai bentlakásos intézményben elhelyezhetők száma, ezáltal
csökken az intézménybe jutás időtartama. Az intézményi létszámon
belül megvalósításra tervezett 20
férőhelyes nappali és átmeneti
intézmény
létrehozásával,
az új típusú szolgáltatások
bevezetésével a rendszerelvű
szakmai kiépítés első állomása
valósul meg Komárom-Esztergom Megyében. A 2x10
férőhelyes lakóotthon megépítése a differenciált ellátás
kiépítését teszi lehetővé, s a
150 férőhelyes beruházással
folyamatossá tehető a megyében az utóbbi öt évben
állandósult pszichiátriai otthoni elhelyezés iránti igények kielégítése. Az otthon nyújtotta komplex
szolgáltatási struktúra megvalósítja
a megye területén a krónikus, súlyos pszichiátriai betegek differenciált elhelyezését egy jól felszerelt új,
korszerű szakmai követelményeknek
megfelelő szociális centrumban,
mely modellértéket is képviselhet.
A beruházással megszüntethetők
megyei szinten a várakozó listák, s
2007 februárjától biztosítottá válik
a szolgáltatáshoz való hozzáférés.
-kemöh-

ÁTADTÁK A SZENNYVÍZTISZTÍTÓT
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saknem kétszázötven hazai és külföldi vízügyi, illetve környezetvédelmi szakember, vállalatvezető,
településvezető, valamint politikus jelent meg a teljes
rekonstrukción átesett oroszlányi szennyvíztisztító telep bemutatása alkalmából. A vendégek között volt Dr.
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter,
míg a kivitelezőket többek mellett Kovács Károly a Purátor Hungária és Hideg Miklós, a ZENON Systems
igazgatója képviselte.
Az esemény előzménye, hogy az
ötvenes években készült, s azóta több
átépítést megélt telepen az 1988-as
bővítés során figyelmen kívül hagyták,
hogy a beüzemelt technológia a nitrogénszennyezés eltávolítására szolgáló
denitrifikálást nem tartalmazza. Az
1991-es próbaüzem alatt bebizonyosodott, hogy a mintegy 350 millió
forintos invesztíció ellenére a telep soha
sem lesz képes a minőségi előírásoknak megfelelni. A tarthatatlan helyzetre tekintettel az önkormányzat több
alkalommal is tárgyalt egy modern,
környezetbarát technológia megépítéséről, erre azonban forráshiány miatt
nem került sor. Felgyorsította az eseményeket a 2003-ban bekövetkezett
havária helyzet, amikor a kedvezőtlen
időjárás és a nem megfelelő technológia
következtében III. fokú vízminőség-védelmi intézkedések bevezetéséről döntöttek a szakhatóságok. Tavaly június
2-án az érintett szakemberek határoztak
arról a cselekvési programról, melynek
részeként a fővállalkozó Purátor Kft,
valamint az alvállalkozó ZENON
Kft. megkezdhette Magyarország
első, membrántechnológiás kommunális
szennyvíztisztítójának kivitelezését.
Az ünnepségen Rajnai Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, s
elmondta, hogy példaértékű az az együttműködés, melyben a város, és
annak egyik meghatározó ipari vállalkozása, a ZENON fogott össze annak
érdekében, hogy az Oroszlányban lakó
emberek életminősége úgy javuljon,
hogy közben ne sérüljön egyik legna-

gyobb kincsünk, természeti környezetünk. Dr. Persányi Miklós miniszter a
forradalmian új környezetvédelmi módszer elemeit ismertette, majd kitért arra,
hogy a kormány kiemelt feladatának
tartja az emberek életének könnyebbé
tételét és az eu-s követelményeknek
való megfelelést, s ennek érdekében
csak a környezetvédelmi tárcánál az idei
évben mintegy 80 milliárd forintos környezetvédelmi beruházás valósul meg,
amelyből tízmilliárddal részesednek
az elöregedett szennyvíztelepek, és
140-150 kilométer csatornahálózat
épül. 2005-ben még több pénz jut
hasonló beruházásoknak, s a miniszter
prognózisa szerint 2008 végére az

ötvenezer lakosnál nagyobb városok,
2015-re pedig a kétezer főt meghaladó települések teljes csatornázottsága
valósul meg.
Kovács Károly és Hideg Miklós rövid
hozzászólását követően a szakemberek
csoportokat szervezve vezették körül a
vendégeket, elmagyarázva a legapróbb
szakmai részleteket is. Bemutatták az új
műtárgyakat és azt a technológiát, amely
a rendszerből kijövő vízzel egy japánkertet is ellát, ahol burjánzik a növényzet,
és a tóban úszkálnak az aranyhalak.

A tisztítási eljárás utolsó fázisánál
Hideg Miklós a telepet elhagyó kristálytiszta vízzel kínálta a magasrangú
vendéget, s ha a miniszter nem is,
Rajnai Gábor polgármester és Lazók
Zoltán az üzemeltető szolgáltató rt.
vezérigazgatója megkóstolta azt, és
ivóvíz minőségűnek találta.

A ZENON

A társaság 1980-ban azzal a céllal
alakult a kanadai Ontario államban,
hogy segítsen a világnak a növekvő
vízválság leküzdésében. Ma a ZENON világvezető cég a bemerülő
membrán-technológia terén, mely megoldásokat kínál a kommunális, az ipari,
a területfejlesztési és a vészhelyzeti alkalmazások számára. Tizenegy országban működő irodái révén képes bármilyen méretű membránrendszert szállítani
a világ bármely részére. Berendezéseit
előszeretettel használják nem csak a civil
és vállalati szféra, hanem a NATO
haderejének tagjai is.

Lazók Zoltán az üzemeltetést végző
Szolgáltató Rt. vezérigazgatója:
– A telep rekonstrukciójának tervezésekor arra törekedtünk, hogy olyan
módszert találjunk, amely megbízható,
energiatakarékos és költség-hatékony
vízkezelési megoldást biztosít. A most
átadott technológiai sor tökéletesen
megfelel ezeknek a követelményeknek.
A július közepe óta tartó próbaüzem során bebizonyosodott a módszer hatásossága, s teljes terhelés mellett is minden
határérték az előírt szint alatt van. Ami
a költségeket illeti, azt gondolom, hogy
jól támogatott projektet mutathattunk ma
be a vendégeknek, amely csaknem 900
millió forinttal gyarapítja a város vagyonát. Ennek az összegnek közel 15%-át
kellett az önkormányzatnak saját erejéből
biztosítani, a többit pályázati forrásokból sikerült megszerezni.
T.O.

Oázis a városi főutcán

AZ ÁLLATOK IS KOKSZOLNAK
egy húszféle terméket tartalmaznak,
így aztán aki éppen a ház környékén
neveli állatait, vagy éppen a vadgazdálkodás területén serénykedik,
az Oázis Depó portáján széles
választékot talál kedvencei számára.
Nemkülönben maguk a vásárlók is
felüdülhetnek a minibisztró kínálta
hörpinteni vagy éppen harapnivaMondhatnánk azt is, hogy oázist állati táplálékért. Vállalkozásaikhoz lóktól.
találtunk Lábatlanon, a Rákóczi az alapanyagot a Huszár Termény
Berg Endre
úton, ugyanis abban a többfajta Kft. biztosítja Tátról, s ezek minttevékenységi körben, amelyet Wierl
Ferenc és felesége művel, találhatnak szomjoltót és falatoznivalót
is az arra tévedő emberek. De a
legnagyobb meglepetésünkre még
az állatok is. A stílszerűen Oázis
Depónak elnevezett vállalkozásban
az egykori üzemlakatos és felesége
napi rendszerességgel áll az érdeklődők rendelkezésére.Bejárnak
hozzájuk a vadászok és egyszerű
lakosok, akik a vadászterületen
avagy éppen a háztájiban látják el
állataikat. Mint azt Wierl Ferenctől
megtudtuk, az állatok is imádják
nyalogatni a tápsót.
Naponta mintegy tíz-tizenöt ember tér be hozzájuk takarmányért,

A nehézatlétikában járatos embereknek nem kell
külön megmagyarázni, mi is az a kokszolás". Eme
"
jelzővel a doppingolást, a teljesítmény fokozását
szokták illetni. Azt már megszoktuk, hogy emberek
élnek ezzel, de hogy még az állatok is örömest
szednek élelmiszer-kiegészítőket, a minap tudtuk
meg Lábatlanon egy családi vállalkozásban dolgozó
nyugdíjastól, Wierl Ferenctől.

Akril kád 22 000 Ft
Csempék 1 590 Ft/m2-től
Járólapok 1 390 Ft/m2-től
Gránit és rozsdamentes mosogatók
10-20% kedvezménnyel.
Masszázskádak, gőzkabinok
kedvező áron!

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK - VIDÉKEN IS

A

a technológiaváltás, fejlesztés, gép
korszerűsítés- és csere, telephelyvásárlás. A most futó ügyek között
szerepel egy ásványvíz-palackozó
és egy faipari üzem kérelme. A
továbbiakban a kistérségi szintekre
szeretnénk eljuttatni minél több
nyílik lehetőség.
információt, hogy a nagyobb tőkeA képviseletek létrehozatalakor
igényű projektekhez kiegészítő hitea sajátos helyi igényekre, a személyes kapcsolatok fontossá- leket tudjunk folyósítani számukra.

Magyar Fejlesztési Bank az idei esztendő folyamán országos képviselet-hálózatot épített ki a
19 magyar megyében, így Veszprém megyében is. A
veszprémi MFB képviseleti iroda ünnepélyes megnyitójára október 26-án került sor a vezérigazgató és a
megyei közgyűlés elnökének részvételével.
Az MFB közvetlen vagy közvetett állami forrásokat közvetít
a gazdaság egyes szereplői
számára, amelyekhez több
kereskedelmi bank közreműködésével juthatnak hozzá a
partnerek.

– Igaz ugyan, hogy csak bizonyos
összeghatár, 50-100 millió forint
felett fogadunk be hitel igényeket,
de ez a szegmens is fontos része
a magyar gazdaságnak, elég, ha
például az önkormányzatokra gondolunk. – mondta el lapunknak
Czirják Sándor, az MFB Rt. vezérigazgatója. – Nincs elegendő

erőforrásuk olyan lényeges közösségi feladatok ellátására, mint
a helyi utak kiépítése és karbantartása, ivóvízhálózat létrehozása,
szennyvíztisztító telepítése. De természetesen vállalkozások is megfogalmazhatnak projekteket, ahol
adott esetben a pályázati önerőt
tudjuk biztosítani. Mostantól a
hitelt kérők az egyes megyeszékhelyeken is elérhetik a bankot,
ahol információkkal, tanácsokkal
is szolgálnak munkatársaink, de a
beadott anyag előminősítésére is

gára is gondoltak az alapítók,
amelyek a bizalom, az eredményesség alapvető elemei.

– Személyes beszélgetéseket kezdeményeztünk helyi kereskedelmi
bankokkal, önkormányzatokkal, vállalkozásokat tömörítő szervezetekkel, hogy tájékoztassuk őket a bank
működéséről. – tette hozzá Sibak
András, a Veszprém megyei
képviselet vezetője. – Később

mód nyílik egyedi beszélgetések lefolytatására az egyes érdeklődőkkel. Tapasztalataink szerint egyébként a megye
elég jó felvevője
a rendelkezésre
álló forrásoknak,
országosan
a
középmezőnyben helyezkedik
el ebből a szempontból. A leggyakoribb hitelfelvételi jogcímek

A Magyar Fejlesztési Bank
egyik fő szempontja, hogy a
vidéki képviseleti irodák tevékenysége nyomán az egyes
településeken állandó üzleti
partnerekre találjon, akik
helyben juthatnak friss információkhoz és a viszonosság
alapján, a fejlesztések megvalósulása és működése is
kedvezőbb körülmények között
kísérhető figyelemmel.
Hajdufy Eszter

DRÁMA A VESZPRÉMI EGYETEMEN

A

pécsi és a budapesti egyetem összehasonlító és világirodalmi tanszékén eltöltött hosszú évtizedek
után 1994-ben Veszprémben színháztudományi tanszéket hozott létre, ahol év eleji nyugdíjba vonulása után is
folytatódik a képzés. Bécsy Tamásnak hívják, egész életét a drámának és a drámaelméletnek szentelte. Mégsem
találtam semmi teátrális elemet nála, amikor az interjú
kedvéért felkerestem kedves, puritán óbudai otthonában.
Szűkszavú válaszai azt sejtetik, hogy a katedrán sem önmagát, hanem a műfajt helyezte középpontba.
Mielőtt az akkori rektor a Veszprémi Egyetemre csábította, csaknem húsz esztendőn át tanított
az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, ahol az összehasonlító- és világirodalmi tanszék
vezetője is volt. Legkedvesebb tanítványait győzte meg arról, hogy
kövessék őt Veszprémbe, és legyenek segítségére az előzmények
nélküli színháztudományi tanszék
megalapításában. Az országban ez
az egyetlen fő szakként felvehető
tudományág, más egyetemeken
legfeljebb úgynevezett B szakként
művelhető.
– Nagy keservesen megcsináltuk
a szakot, kialakítottuk a megfelelő körülményeket, lefolytattuk a
szükséges adminisztratív munkát,
a minisztérium engedélyezte: és
elkezdődött az oktatás. Az első
egy-két évben nagy volt az érdeklődés, hozzávetőleg százötven diák
jelentkezett. Ez a szám később kissé csökkent, de
24-25 jelentkezőnél többet nem
vettünk fel.
– Az új tanszék
jótékony hatása
lecsapódott valamilyen formában
a
környékbeli
színházi műhelyeknél?

– Nézze, én eleinte próbáltam
bevinni az elméletet, de az igazat
megvallva még nem találkoztam
olyan, akár színházi, akár filmrendezővel vagy akár színésszel,
akit ez érdekelt volna. Őket a
gyakorlat foglalkoztatja, aminek
legtöbbször semmi köze nincs az
elmélethez.

semmit, csak akkor nyeri el teljes
értelmét, ha színpadon színészek
előadják, van rendező, díszletek
között játszódik a darab.
– Gondolom, hogy a drámairodalmat jobban ismeri,
mint egy átlagos olvasó vagy
színházba járó. Képes még
élvezni egy-egy darabot?

– Hogyne! Természetesen! Persze
attól függ, mi az a darab. Ha az
ember sokáig foglalkozik ugyanazzal a témával, egy adott szakterülettel, egy idő után kialakul,
hogy egy jó darabot hogyan kell
– Tizenhét, vagy tizennyolc köny- egyszerre élvezni és figyelni is.
vet írtam már a drámáról.
Élvezni, mint egy néző és figyelni,
mint egy szakember, például abból
– Most is dolgozik valamin?
a szempontból, hogy mit tesznek
– Hamarosan megjelenik egy új hozzá a rendezői eszközök, vagy
kötet, amiben azzal foglalkozom, a kellékek.
hogy a XIX. század végétől
kezdve hogyan alakult ki az az – Nem vágyódik vissza Veszelmélet, amely azt állítja, hogy prémbe?
egy-egy színmű önmagában, írott – Nem vagyok különösebben
formájában nem létezik, nem jelent nosztalgikus alkat. Amit kértek
tőlem, megcsináltam, feladatnak fogtam fel, munkának. Ott csak egy egyetemi
garzont bocsátottak a rendelkezésemre, lényegében
mindig Budapesten éltem.
Itt már megszoktam, hogy
mindenki olyan „magának
való”.
– Pedig ennek a témának
is lehet szentelni néhány
ezer oldalt, ezt mutatja az a
számos kötet, aminek csak
egy töredékét hozta ide az
asztalra.

Hajdufy Eszter

MULTIFUNKCIONÁLIS CSARNOK ÉPÜL VESZPRÉMBEN

A

veszprémiek régóta hiányát érzik egy
nagyméretű, többcélú rendezvény
csarnoknak, hiszen a városban nincs egy
olyan épület sem, amely alkalmas lenne
komolyabb sport rendezvények, konferenciák, kiállítások lebonyolítására. Ez a
vágy pedig nem volt ellentétes a megyeszékhely előljáróinak elképzelésével, de
eddig valahogy a szükséges források nem
találkoztak a meglevő politikai akarattal
– fogalmazta meg előkelően a problémát
Hartmann Ferenc, alpolgármester.
A probléma most megoldódni
látszik, hiszen a Veszprém Megyei
Területfejlesztési Tanács támogatásával a város elkészíttetett egy fejlesztési tervet, amelynek lényeges eleme
egy multifunkcionális csarnok. Ennek
megléte már csak azért is fontos, mert
a világhírű Fotex-Veszprém kézilabda
csapat a mostaninál lényegesen nagyobb létesítményt érdemelne.
Európai minták keresgélése közben
kapóra jött a szlovéniai Celjében
nemrég felépült csarnok, amely tavaly
a férfi kézilabda Európa Bajnokságnak
adott otthont. Nem csupán európai
átlagnál alacsonyabb építési költségei, korszerű berendezései, technikai
felszereltsége tették vonzóvá, hanem
a kitűnő viszony, ami a Fotex Veszprém és a celjei kézilabda csapat
között kialakult. E kapcsolatnak
köszönhetően a város térítésmentesen
jutott hozzá a tervdokumentációhoz.
– A kiviteli tervek a celjei ön-

Ez meg is történt – idézi vissza

a terület alkalmas további létesítmé-

külföldi épületet nem lehet pontosan ugyanúgy megvalósítani
egy hazai helyszínen, hiszen eltérőek az előírások, például a
tűzvédelmi szabályok nálunk
sokkal szigorúbbak. Ezért pályázat útján kiválasztottunk egy
céget, amelyet megbíztunk a
szlovén tervek átdolgozásával.
November végére készül el az
anyag.

Mi megkértük őket, ajándékozzák Veszprémnek az anyagot.

Az alpolgármester hozzátette, hogy

csak magán beruházás keretein belül
képzelhetők el. A multifunkcionális
épület, a tervek szerint -, az önkormányzat és az Ifjúsági és Sport
Minisztérium hozzájárulásából épül
fel, de itt sem nélkülözhetők a magánforrások.
Az önkormányzat nemzetközi pályázatot kíván kiírni a kivitelezési
munkákra, de már most jelentkeztek
érdeklődők Kanadából, Németországból, Ausztriából, Szlovéniából
és belföldről is.
A mintául szolgáló celjei csarnok
egyébként 6,6 millió Euróba került,
ebben benne van a 20%-os ottani
Áfa, 8 hónap alatt építették fel és
4800 nézőt képes befogadni. Mobil lelátói sport rendezvényeken kívül
alkalmassá teszik kiállítások bemutatására, kulturális rendezvények és tanácskozások lebonyolítására.
Hajdufy Eszter

Hartmann Ferenc a közelmúlt ese- nyek, jégcsarnok, golf-, vagy gokart
ményeit.- Természetesen egy pálya megépítésére is, de ezek már

Az épület helyszínéül több elképzelés is szóba került, végül a Győr felé
vezető 82-es út mellett, a Tesco áruház szomszédságában nevezték meg a
tervezők az ideális területet, részben
a kedvező közlekedési adottságok,
részben az infrastrukturális beruházás
viszonylag alacsony költségei miatt.
A nyolc hektáros területet az önkormányzat közbeszerzési eljárás
keretében vásárolta meg, mintegy
kormányzat tulajdonát képezik. 395 millió forintért.

VESZPRÉM MEGYEI
OLDALAINK TÁMOGATÓI :
Veszprém megye Önkormányzata
Veszprém MJV Önkormányzata

ZENÉSZHÍRESSÉG PÁPÁRÓL
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996-ban a pápai Lukács Péter és a Warning együttes vitte el a pálmát a rock kategóriában a Ki mit
tud?-on. A nagy győzelem után nagyon sok rajongójuk ígéretes és bombasztikus sikert várt. Sajnálatos
módon, az együttes rossz időben, rossz kiadóhoz és
rossz szakemberhez került. Idővel a fiatal zenészek
ráuntak az ígérgetésekre, és búcsúzóul a Magyar Rádióban készítettek hangfelvételt 1000 lejátszott hang
címmel. Megkerestük a ma Budapesten élő Lukács
Pétert, és érdeklődtünk az eltelt évekről.
– Mi volt a Warning történetében a legszebb és legszomorúbb?

– A legszebb az volt, hogy fiatalok
voltunk, tele ambícióval, szerettük,
amit csináltunk, és az utolsó pillanatig reménykedtünk abban, hogy
bármit elérhetünk. Szép volt az is,
hogy volt jó néhány olyan koncert,
ami után odajött néhány ember,
aki megveregette a vállunkat, és
azt mondta, hogy kapott
tőlünk valamit a zene által.
A legszomorúbb? Az,
hogy elkéstünk vele. Egy
olyan műfajt próbáltunk
erőltetni (amin felnőttünk), ami akkoriban már
keveseket érintett meg
igazán.
– Mikor és milyen
módon búcsúzott a
pályától a zenekar?

– 2000-ben volt egy utolsó nagy
koncert a pápai Szabadtéri Színpadon, aminek azért is örültünk, mert
az utóbbi években sorra maradtak
el az oda meghirdetett koncertek,
annyira kevés embert érdekeltek
az efféle események a környéken.
Ehhez képest ezen a koncerten
közel 600 ember volt kíváncsi a
zenekarra. Szerintem ez szép búcsú
volt, megadtuk a módját; volt tűzijáték meg minden... mint egy igazi,
nagy koncerten.

– Milyen utat jártál be azóta?

– Most már 8 éve a fővárosban
élek. A Kőbányai Zenei Stúdióban
tanultam, és 2001-ben kitűnő eredménnyel szakvizsgáztam. Ebben az
időszakban – bár sok szempontból
nagyon nehéz volt – számos fontos
emberrel összehozott a sors. Azóta
folyamatosan játszom ismert és elismert művészekkel. Játszottam Friderika, Szentpéteri Csilla, Csepregi Éva,

Tisza Bea, Kovács „Kovax” Péter,
Király Linda lemezein, a legtöbbön
mint gitáros, de néhány lemezen már
mint hangszerelő ill. zenei producer
is közreműködtem. De dolgoztam
– és dolgozom – Presser Gáborral,
Horgas Eszterrel, Janicsák Istvánnal,
Novák Péterrel is. Továbbá egy
nagyon fontos zenekar az életemben
az European Mantra, melyben Borlai
Gergő dobol, Nagy János játszik
billentyűs hangszereken, ill. Papesch
Péter basszusgitározik. Ez amolyan
igazi „önmegvalósító zenekar”,
kompromisszum mentes zenével.

Van benne minden, amit szeretünk a
jazztől a trash metálig. Valamint május
óta tagja vagyok a TRB együttesnek.
A Závodi János, Zeffer András, Kékesi „Bajnok” László, Donászy Tibor
és jómagam alkotta zenekarral nagyon
sokat játszunk. Biztosan kihagytam jó
néhány fontos dolgot, de azt kell
mondanom, hál’isten, sok minden
történt velem az utóbbi években.
– Hallhatunk e a közeljövőben
lemezen, és mikor?

– Természetesen igen. Nemrég készült
el, és az ősszel jelenik meg Horgas
Eszter fuvolaművésznő új albuma, a
napokban készül a Megasztárból ismert
Oláh Ibolya lemeze, ősszel várható
még új TRB lemez is. Valószínűleg
a jövő év elejére várható a két „szívem csücske”. Az egyik az European
Mantra első lemeze, amely
élő koncertalbum lesz. A
másik egy populárisabb produkciónak készül, amelyben
Pacziga Linda énekel, én írom
és hangszerelem a dalokat, valamint – főleg a szövegekben
– sokat segít Janicsák István.
Nem szeretek zenei stílusokról
beszélni, de ha muszáj valahova besorolni, akkor valamiféle
modern, populáris rockzenét
fogunk produkálni. Keményen
dolgozunk, azt hiszem, ugyanolyan
lelkesedéssel, mint annak idején Pápán,
csak talán most már egy kicsit okosabban. Egyet megtanultam: manapság
nem elég csak szívvel és lélekkel – észszel is kell zenélni. Ezalatt azt értem,
hogy nem elég az, hogy én jól érzem
magam a színpadon. Most már tudom,
milyen fontos azt is figyelembe venni,
hogy a közönségnek mire van szüksége.
Azért ne gondoljunk semmi rosszat, a
„nagy magyar mulatós tv-showban”
és hasonló fórumokon nem fog velem
találkozni a tisztelt nagyérdemű...

433 MILLIÓT
NYERT VESZPRÉM
ÉS KÖRNYÉKE

V

eszprém és 18 környékbeli település 433 millió forintos támogatást
nyert informatikai fejlesztésre – közölte Kovács Kálmán Veszprémben.
A város 62 millió forintot tett hozzá
a fejlesztési összeghez – jegyezte meg
az informatikai és közlekedési miniszter.
Közlése szerint a fejlesztéssel – amely 2006
végéig valósul meg – kettős célt ér el a város:
tájékoztatni tudja a lakosságot elektronikus úton,
illetve bevezeti az e-közigazgatást, megvalósítja
az elektronikus ügyintézést. Kovács Kálmán a
veszprémi fórumon elmondta: 2006-ra teljesen
kiépítik a közhálót, a szélessávú internet minden közintézménynél adott lesz. Közlése szerint
a mostani 2400 eMagyarország pont helyett
2006-ra 4000 lesz, ami gyakorlatilag már minden településen biztosítja az internet-hozzáférést.
A miniszter megemlítette: 40 ezer gazdálkodó
az idén már eMagyarország ponton regisztráltatta magát, 20 ezren pedig ezen keresztül
kaptak banki kölcsönt. Kovács Kálmán közlése szerint 2004 és 2006 között 55 milliárd
forintnyi támogatási összeg fordítható az információs társadalom fejlesztésére. Hozzátette: ebből
az önkormányzatok 8,8 milliárdra pályázhatnak.
A fórumon Dióssy László, Veszprém polgármestere
elmondta: a város a közelmúltban 800 millió forintos pályázati összeget nyert a veszprémi vár egyik
palotájának a felújítására, a mostani 433 millióból
pedig a polgármesteri hivatal ügyintézését emelik
XXI. századi szintre.
T.O.

TÖRETLEN FEJLŐDÉS
A BAKONYVIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

A

takarékszövetkezet
Komárom-Esztergom
megye délnyugati részén gazdálkodik, 8 településen egy-egy, Budapesten kettő kirendeltséget
működtet. Az 1996. évi konszolidációt követően
fejlődése töretlen. 2004 első félévét kiemelkedő
eredménnyel zárta. Adózás előtti eredménye
50,5 millió Ft, mérlegfőösszege meghaladja a 3,5
milliárd forintot, a betétállomány 3,2 milliárd Ft, a
hitelállomány 1,5 milliárd Ft.

A 2003. évtől új online működésű, központilag vezérelt
informatikai rendszerre álltak át, így nőtt a pénztári nyitvatartási idő és az átutalási megbízások átvételi időszaka,
javult a home-bankos szolgáltatásuk ideje és minősége.
Budapesten nagyobb ügyfeleik közül már több mint hatvan
intézi pénzügyeit a számítógépes távkapcsolat révén.
Népszerűségüket, elismertségüket tükrözi, hogy a tavalyi
évben újabb három önkormányzat számlavezetését sikerült
elnyerniük, így a működési körzetükben található tizenöt
önkormányzatból tíznek a számlavezető pénzintézete a
takarékszövetkezet.
Az
egyre
élesedő
pénzintézeti
versenyben a gyors döntésekkel, a világos, kiszámítható kamat- és díjfeltételekkel állnak a lakosság, a
vállalkozó ügyfelek rendelkezésére. A takarékszövetkezet
hitelezési gyakorlatában törekszik az ügyfél számára leggyorsabb, legolcsóbb, de mégis biztonságos megoldásokra, náluk nincsenek a hiteldíjba be nem számító, de
az ügyfélnek mégis drága előzetes, illetve előtörlesztési,
szerződésmódosítási stb. pótdíjak, költségek. Igyekeznek mindennemű lakossági és vállalkozói számlavezetési,
betételhelyezési, hitelezési igénynek rugalmasan, kedvező
feltételekkel megfelelni.
A Bakonyvidéke Takarékszövetkezet szeretettel és tisztelettel várja jelenlegi és leendő ügyfeleit a bakonyszombathelyi, súri, császári, ácsteszéri, kisbéri, bakonysárkányi, rédei,
bársonyosi és a Budapest VI., Bajcsy-Zs.u.15/b., és IX.,
Ráday u. 59. sz. alatti kirendeltségeiben.

Központi címük:
2870 Kisbér, Kossuth u.14.
Telefon- és fax számuk:
34/353-907, 34/352-256
Email címük:
kozpont@bakonyvideke.tksz.hu

15 ÉS 20 FORINTOS PERCDÍJAT KÍNÁL A
T-MOBILE KAPCSOLAT ARANYKÁRTYA PROGRAMJA
egyedülálló, hiszen a pontgyűjtésen, előnyös telefonvásárláson,
kedvezményes
készülékváltáson
és számos partner nyújtotta kedvezményen túl előre meghirdetett
tarifakedvezményeket kínál. A
szeptemberben megújult és kiterjesztett programban az előfizetéses
és Domino kártyás ügyfelek meglévő díjcsomagjukhoz ezentúl jelentős percdíjkedvezményt nyújtó
új KAP perccsomagokat is igényelhetnek.
A KAP perccsomag díja 1200
forint, amely Aranykártyásoknak
60, Platinakártyásoknak 80 percnyi hívás lehetőségét tartalmazza.
A csomagban foglalt percek
A T-Mobile Magyarország Rt. felhasználhatók a magyarországi TKapcsolat Aranykártya Programja Mobile-os és vezetékes előfizetők
a hazai mobilszolgáltatók között felhívására. A megvásárolt percek

A T-Mobile Arany- vagy
Platinakártyás előfizetéses és Domino kártyás
ügyfelei november 15től meglévő díjcsomagjuk mellé kedvezményes
KAP
perc-csomagokat
választhatnak. Ezek előfizetésével a csomagban
foglalt percek erejéig az
Aranykártyások 20, Platinakártyások 15 forintos percdíjjal hívhatnak
több mint 7,5 millió magyarországi T-Mobile-os
vagy vezetékes előfizetőt.

lebeszélésekor 20 és 15 forintos
percdíjak esetén nincs csúcsidő,
így azok a minden időben azonos díjszabású tarifák mezőnyében
a legkedvezőbbek közé tartoznak a
hazai mobilpiacon.
A legújabb KAP perccsomagokat
minden Kapcsolat Arany- és Platinakártyára jogosult előfizetéses és
Domino kártyás T-Mobile ügyfél
előfizetheti. Ennek köszönhetően
a megújult és kiterjesztett KAP
programon belül a Dominósokon
túl a jogosult társkártyás előfizetésesek is alacsony percdíjjal
telefonálhatnak.
A közleményben feltüntetett
díjak a távközlési szolgáltatásokra érvényes áfát tartalmazzák.

SMS-BEN FIZETHETIK A PARKOLÁS DÍJÁT
Októbertől
mobiltelefonon keresztül, egyszerűen
és
gyorsan,
SMS segítségével egyenlíthető ki a parkolás díja
a Szegedi Közlekedési
Társaság által fenntartott parkolóhelyeken. A
T-Mobile, a Pannon GSM
és a parkolási program
elkészítésében
együttműködő New Wave Socket Bt. közös fejlesztésében megvalósult, mindkét szolgáltató összes
ügyfele számára egyaránt elérhető mobil vá-

sárlási megoldás az első díj mobiltelefonnal a havi számlával
ilyen jellegű szolgáltatás – utólagosan vagy az m-com egyenMagyarországon.
leggel fizethető meg.
Az SMS parkolójegy előnye tehát
Az autósoknak mindössze gépjár- az is, hogy bármikor, a gépjárműtől
művük rendszámát (amely lehet akár távol is könnyedén meghosszabbítkülföldi is), valamint a megvásárolni ható, szükségtelen újra és újra parkívánt szelvénytípus kódját kell kolójegyet vásárolni és elhelyezni a
szöveges üzenetben elküldeniük a gépkocsiban.
4444-660 telefonszámra.
A T-Mobile és a Pannon GSM az
Az SMS-ben vásárolt szelvények ország számos parkolási társaságával
a hagyományos parkolójegyek tör- folytat előrehaladott tárgyalásokat
vényes megfelelői, azokkal azonos az SMS parkolójegy bevezetéséparkolási feltételekkel és parkolási ről, reményeik szerint hamarosan
zónákban érvényesek. A parko- több városban is megvalósulhat
lószelvények díjtételeit a hatályos ez az időkímélő, kényelmes és ruparkolás rendelet szabályozza. A galmas szolgáltatás.

DVD-AJÁNLÓ
DELICATESSEN (DELICATESSEN, FRANCIAORSZÁG, 1991)

R.: Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro
Fsz: Dominique Pinon, Marie-Laure Dougnac, Jean-Claude Dreyfus, Karin Viard, Ticky Holgado
Megjelenés: november 30.
Az Amélie csodálatos élete és az Elveszett gyermekek városa rendezője, valamint
hű kollaboránsa első filmjében egy apokaliptikus világba kíséri el a nézőt, ahol a
hús aranyat érő kincs, s sokan hajlandóságot mutatnak a kannibalizmusra. A morbid
humorral átitatott film valódi vizuális ünnep, számos fesztiváldíjjal a tarsolyában remek
filmcsemege lehet a szürrealizmus rajongóinak. A Legendák Klubja sorozatban megjelenő
DVD-n magyar feliratos audiokommentár és werkfilm jelenti az extrák gerincét.

HARRY POTTER ÉS AZ AZKABANI FOGOLY (USA, 2004)

R.: Alfonso Cuaron
Fsz.: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary Oldman, David Thewlis
Megjelenés: november 23
A rendezőváltás jót tett a fiatal varázslótanonc történetének. A harmadik kaland
sötétebb, látványosabb, izgalmasabb elődjeinél: a gyászos csöndbe borult Roxfort sötét
katakombáiban vérfarkasok, gyilkos varázslók és egy életveszélyes szökevény nyomát
kutató dementorok rejtőznek, s megint Harry Potteren áll vagy bukik az iskola jövője.
A film kétlemezes DVD-n, extrákkal és játékokkal rendesen megpakolva jelenik meg, sőt,
november végétől az első három részt akár díszdobozos formában is megvásárolhatjuk.

HITCHCOCK GYŰJTEMÉNYEK (HITCHCOCK COLLECTIONS, USA)

R.: Alfred Hitchcock
Fsz.: Shirley MacLane, James Stewart, Grace Kelly, Doris Day, Janet Leigh, Anthony Perkins
Megjelenés: november 9. és november 23.
November Hitchcock-hónap! A suspense nagymesterével eddig mostohán bánt a
magyarországi DVD-piac, ám a kiadók most bőségesen kárpótolják a rajongókat: ősz
végén három különálló gyűjtemény részeként összesen 19 filmet tehetünk magunkévá:
klasszikusokat a Madaraktól a Szédülésig, a Hátsó ablaktól a Pszichóig. A Universal
(7-7 cím) és a Warner (5 cím) által forgalomba hozott filmek pazar díszdoboz
formájában jelennek meg 15-17.000 forint körüli áron.

RYAN KÖZLEGÉNY MEGMENTÉSE (SAVING PRIVATE RYAN, USA, 2004)

R.: Steven Spielberg
Fsz.: Tom Hanks, Edward Burns, Ted Danson, Tom Sizemore, Matt Damon, Vin Diesel
Megjelenés: november 23.
Steven Spielberg megdöbbentő erejű világháborús drámája november végén egy
impozáns, négy lemezből álló kiadvány részeként lát ismét napvilágot hazánkban. A
film extrákkal felturbózott, felújított hangú változata az első két lemezen kapott helyet,
míg a harmadik-negyedik korongon egy-egy korabeli felvételekből és napjainkban
felvett riportokból álló dokumentumfilm található, amelyek alapos betekintést nyújtanak
a II. világháború poklába.

FANTOMAS TRILÓGIA (FANTOMAS, FRANCIAORSZÁG, 1964-67)

R.: André Hunebelle
Fsz.: Louis De Funes, Jean Marais, Mylene Demongeot, Robert Dalban, Jacques Dynam
Megjelenés: november 2.
Fantomas, az ezerarcú szuper-bűnöző három filmen keresztül vezette orránál fogva a
francia (és az angol) rendőrséget, és pokollá tette Juve felügyelő (Louis De Funes)
életét, miközben rajongók milliói fogták hasukat a nevetéstől. Most végre DVD-n
is megvásárolhatjuk a mester tolvaj kalandjait, méghozzá a klasszikus szinkronnal.
Mindenképp a kedvezményes árú díszdoboz megvételét ajánlom, amely karácsonyi
ajándéknak sem utolsó.

