




Újabb és újabb hullámokban tér 
vissza a tél. Hol locspocs van, 
hol pedig kőkemény fagy. Jelen 
sorok írója ez utóbbival került 
sikamlós kapcsolatba, ugyanis 
a felfagyott járdán akkorát tan-
yázott, hogy tán még a föld is 
beleremegett. A végeredmény: 
egy cipónyira dagadt boka.
Nos szerkesztőségünk akkori-
ban határozta el, hogy régiónk 
kistérségein haladva mutatja be 
az egyes településeket a három 
megyében. Igen ám, de a rossz 
időjárás miatt alig-alig lehetett 
közlekedni, pedig mi szeret-
jük a személyes kontaktust, 
hiszen egy telefonbeszélgetés 
alapján írott cikk lehet ugyan 
informális, de kellően mély és 
átgondolt aligha.
Szóval adott egy bedagadt 

főszerkesztői boka, egy fékjét 
vesztett személyautó, zimankó 
és hófúvás. Hogy lesznek ebből 
térségi, települési oldalak?
Kollégáink az arányos teher-
viselés jegyében szerencsére 
spiccen voltak. Így ki vonaton, 

ki busszal, ki hólánccal felsze-
relkezve elindult, és felkereste a 
dorogi, székesfehérvári és zirci 
kistérségek kiválasztott tele-
püléseit. Közös munkájuknak 
köszönhetően a nyájas olvasó 
is közelebbről megismerkedhet 
néhány kisebb település élet-
ével, a kistérségek nevezetes-
ségeivel.
Emellett közöljük a GVOP 
pályázatokat, azt hiszem a váll-
alkozók árgus szemekkel fogják 
sorainkat böngészni. Reméljük 
mindenki megtalálja a neki test-
hezálló pályázatot! 
Mindezekhez kíván kellemes 
olvasást, hasznos időtöltést a 
bedagadt bokatulajdonos:

LEGYŐZTÜK A TELET!

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu
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AZ ÚT TÖRTÉNETE
A jelenlegi 6-os út egy részét a 
keresztes hadak is használták, ezért 
III. Béla fel is újíttatta, „jó karba” 
helyeztette a Duna menti főutat. Az 
első világháborúig a mai 6-os utat 
teljes hosszában makadámpályává 
építették át.
Az út korszerűsítésére 1950–53 
között került sor, amikor olyan be-
ton- illetve aszfaltburkolatot kapott, 
amellyel az út szélessége elérte a 
6,5 métert.
A 2003-ban átadott szekszárdi 
Szent István híd tovább fokozta a 
6-os út jelentőségét, újfent fokozva 
ezzel az eddig is számottevő for-
galmat. A legfrissebb adatok szerint 
naponta hatalmasan megnövekedett 
mennyiségű személygépkocsi és ne-
hézgépjármű használja a 6-os út Érd 
és Dunaújváros közötti szakaszát.
2006-tól az új M6-os autópálya 
révén végleg felértékelődik és iga-
zolódik a Duna közelében húzódó 
észak–déli fő összekötő útvonal 
történeti fontossága. 

A KONZORCIUM
Az M6-os autópálya építésére 
2004. január végén írta ki a GKM 
a pályázatot, mint az első olyan 
tendert Magyarországon, amelyet 
már a kezdetektől PPP-konstrukci-
óban hirdettek meg. A Gazdasági 
és Közlekedési Minisztérium a múlt 
év július 30-án hirdette ki győztes 
ajánlattevőként az M6 Duna Autó-
pálya Konzorciumot.
A konzorcium német tagja – a Bilfin-
ger Berger BOT GmbH – Német-
ország második legnagyobb építői-
pari konszernjének egyik tagvállalata, 
a PPP projektek tekintetében  világ-
szerte vezető szerepet tölt be. Az 
üzemeltetésen illetve díjszedésen 
alapuló közlekedési létesítmények 
területén olyan beruházásokat 
bonyolított le, mint az ausztráliai 
Sydney-beli  „Cross City” alagút, 
a Trave folyó alatti alagút a német-
országi Lübeckben, vagy a bangkoki 
gyorsforgalmi út Thaiföldön. A 
Bilfinger Berger AG 2003-ban 
6 milliárd eurós árbevételt ért el és 
50 ezer embert foglalkoztatott.

A konzorciumot alkotó osztrák 
cégek közül – a Porr Infrastruktur 
GmbH – a Porr csoport része, 
amely 120 évvel ezelőtti megala-
pítása óta Ausztria második legna-
gyobb építési vállalkozásává fejlődött.  
A széleskörű műszaki tapasztalatok 
– elsősorban az útépítések területén 
– a céget az egyik piacvezetővé 
tették Ausztriában és a szomszédos 
országokban. A  Porr Infrastruktur 
GmbH  és a Porr vállalatcsoport PPP 
kezdeményezéseit elsősorban nagy 
infrastrukturális beruházások befek-
tetési tevékenységére, mint szállítási 
projektek, hulladékvíz-kezelő telepek 
és hulladékfeldolgozási feladatok 
megvalósítására koncentrálja. A Porr 
konszern 2003-ban 2 milliárd euró 
körüli árbevételt ért el és mintegy 10 
ezer embert foglalkoztatott.
Az M6 Duna Autópálya Konzorci-
um másik osztrák vállalta a Swietelsky 
International GmbH, a Swietelsky 
csoport tagja, amely 1936-os ala-
pítása óta Ausztria egyik legnagyobb 
építőipari vállalkozása. Kulcsfontossá-
gú nemzetközi munkái többnyire az 
út- és vasútépítés területén valósulnak 
meg. A cég – leányvállalatai révén 
– a térség számos országában van 
jelen: Németországban, Lengyelor-
szágban, Szlovéniában, Szlovákiában, 
Horvátországban, Csehországban 
és különösen Magyarországon. A 
Swietelsky cég 2003-ban 580 mil-
lió eurós árbevételt ért el, és 3400 
embernek adott munkát. A magyar 
fiókvállalat – a Swietelsky Építő 
Kft. – meghatározó szerepet játszik a 
hazai piacon, hiszen olyan projekteket 
valósít meg, mint az M4-es autópálya 
Vecsés–Üllő elkerülő szakasza.

M6 AUTÓPÁLYA-ALAPKŐLETÉTEL
A római korban a pannóniai limes mentén már kiépített út húzódott dél felé, 
Aquincumtól – a Duna vonalát követve – egészen a mai Eszékig. Az út, vitatha-
tatlan hadászati jelentősége mellett, a folyó túlpartján élő barbároktól szár-
mazó áruféleségek szállítását is szolgálta.



“A shownak folytatódnia kell” 
– mondta a kormányfő, hozzátéve: 
rendkívül fontos Magyarországnak, 
hogy ahogy a Nokia, úgy a többi 
külföldi befektető is úgy érezze, jó 
helyen van itt.
A versenyképes, folyamatos ön-
képzésre alkalmas munkaerő, a 
megfelelő infrastrukturális háttér és 
a helyi vezetés pozitív hozzáállása 
együttesen teremtenek lehetőséget 

arra, hogy minden fél megtalálja 
számítását – hangsúlyozta a kor-
mányfő.
Gyurcsány Ferenc gratulált Komá-
rom városának, ahová, mint mond-
ta, “megérkezett a modern világ”, 
és nem az a kérdés, hogy lesz-e 
munkája a környéken élőknek, ha-
nem az, hogyan lehet még több és 
jobb munkalehetőséget biztosítani 
számukra.

Hozzátette: a Nokia 
sokat tesz a vállalat 
által megfogalmazott 

“kapcsolat” szlogen 

társadalmi és szociális tartalmának 
kiteljesítéséért is. Támogatja a 
Heim Pál Gyermekkórházat, a 
Műegyetem és a műszaki főiskolák 
kutatásfejlesztését, részt vesz új tan-
tervek kidolgozásában.
Kiemelte, hogy a Nokia nem csak 
egy munkahely, hanem hozzájárul 
egy élhetőbb, jobb Magyarország 
megteremtéséhez is.
Pekka Ala-Pietila, a Nokia Corpo-
ration elnöke kiemelte, hogy a ko-
máromi gyár fontos része a cég glo-
bális termelési hálózatának, amely 
összesen kilenc gyárból áll. “Az 

FELAVATTÁK A KOMÁROMI 
NOKIA-GYÁR ÚJ CSARNOKÁT

Gyurcsány Ferenc minisz-
terelnök avatta fel hétfőn a 
Nokia új üzemcsarnokát a 
komáromi ipari parkban: a 
több mint 50 millió eurós be-
ruházást 2004 márciusában 
kezdték el és ősszel már el-
kezdődött a termelés.



eredményes és hatékony gyártás 
a mobilpiac egyik sikertényezője, 
ezért célunk, hogy továbbfejlesszük 
termelésünket” - mondta a Nokia 
elnöke. 
Az egyre növekvő gyártáska-
pacitás-igény alapján a Nokia 

1998 júliusában döntött a mint-
egy 100 millió eurós zöldmezős 
magyarországi beruházásról. A 
cég választása a kedvező földrajzi 
fekvés, az elérhető infrastruktúra és 
a szakképzett munkaerő miatt esett 
Magyarországra, és a komáromi ré-

gióra. Az 1999 áprilisi alap-
kőletételtől az első telefon 
legyártásáig mindössze nyolc 
hónap telt el.
A Nokia 2004 januárjában 
jelentette be, hogy komáromi 
gyárában tovább bővíti mind 
a termelést, mind a gyártóte-
rületet. A beruházás értéke 
meghaladta az 50 millió 
eurót. A teljes gyártóterület 
a bővítés után 30 ezerről 50 
ezer négyzetméterre nőtt.
A tavalyi év során a Nokia 
folyamatosan toborozta az 
új dolgozókat, jelenleg a 
komáromi gyár dolgozóinak 
száma meghaladja a háromez-

ret, beszállítóik további négyezer 
főt foglalkoztatnak. Terveik szerint 
2006-ra több mint tízezren fognak 
dolgozni a komáromi ipari parkban.

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu



2005 januárjában egy 
angol kutatóintézet, a 
CEBR (Centre for econo-
mics and business research 
ltd. London) tanulmányt 
tett közzé, melyben az 
Európai Unió 223 ré-
gióját vizsgálta növekedési 
kilátásai szempontjából. 
A tanulmány, amelyet a 
Financial Times is bemu-
tatott, négy szempont 
szerint értékelte az Unió 223 ré-
gióját, melyek a következők voltak:

• A GDP növekedése 2000-
2006 között
• A munkaerő-állomány képzettsé-
ge (a lakosságon belül a középfokú 
és felsőfokú iskolai végzettségűek 
aránya)
• A régió piacmérete 
• Az EU források felszívó képessé-
ge 2002-2006 között, valamint 
várhatóan 2007-2013 között

A Közép-Dunántúli Régió első-
sorban a gazdasági növekedés és 

az EU-forrásokhoz való hozzájutás 
területén szerepel előkelő he-
lyeken a rangsorban, így ösz-
szességében a negyedik he-
lyen áll a 223 régió között. A ma-
gyar régiók közül Közép-Magyaror-
szág a második helyet szerezte meg, 
de mind a hét régió az első 
25-ben szerepel. A CEBR 
összesített indexében a legna-
gyobb, 43 százalékos sú-
lyozással az adott régió 
2000-2006 közötti növe-
kedési átlaga, a második leg-
nagyobb, 33 százalékos súly-
ozással pedig a munkaerő-ál-
lomány képzettsége szerepel. 

Magas növekedési rátájuk 
és képzett munkaerejük 
miatt az uniós térségek 
beruházásvonzó képes-
ségét soroló lista élvo-
nalában szinte kizárólag 
a kelet-európai országok 
térségei kaptak he-
lyet – az első harmincból 
mindössze három nem 
ezeknek az országoknak 

valamelyik régiója. 
Az újonnan csatlakozott tíz ország 
közül a legrosszabb összesített in-
dexet az egyetlen régióként kezelt 
Málta kapta, amely 63 százaléká-
val a 220. helyre került. 

A  CEBR KUTATÓINTÉZET 
TANULMÁNYÁRÓL

E HAVI LAPSZÁMUNK TÁMOGATÓI:
Közép-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanács
Közép-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Ügynökség
Vállalkozói Központ, Székesfehérvár

Dudar, Nagyesztergál, Pénzesgyőr, 
Csolnok, Leányvár, Lovasberény, 

Sárkeresztes, Szabadbattyán önkormányzatai



– Sokadszor vágnak neki a 
Rotáció Expónak. Ezúttal mi-
lyenek az előjelek?  
– Az utóbbi hónapok visszafogott 
vásárlói érdeklődése óvatossá tesz 
bennünket, rendezőket, de úgy 
gondolom, hogy a kiállításon részt 
vevőket is. Marketinges alap-
törvény, ha gyengén megy az üzlet, 
akkor kell a legtöbbet reklámra 
fordítani (már ha van miből). A 
termékkörök és a kiállítók száma 
éppen ezért bővül, a látogatók és 
vásárlók száma remélhetőleg szintén 
növekedni fog.

– A tizenhármas nem éppen 
szerencseszám…
– A kiállítás sorszáma sok emberben 
vegyes gondolatokat fogalmaz meg, 
de mi nem vagyunk babonásak. En-
nél sokkal fontosabbnak tartjuk az 
áruházláncok kihívását. A nyomott 
áron kínált meglehetősen „távol”-i 
eredetű és kétes minőségű termékek 

vonzzák a gyanútlan vásárlókat. 
Sajnos nem ismerik, vagy elfelejtik a 
közmondás igazságát: olcsó húsnak 
híg a leve!

– Marad-e így mozgástere a 
kiskereskedőnek?
– A mozgástér a minőségi termé-
kek forgalmazásában, megbízható 
alkatrészellátásban és vevőszolgálat 
biztosításában rejlik. Igaz ennek ára 
is van, de aki hosszú távon gondol-
kodik, annak ez megéri, hiszen hogy 
egy újabb közmondást idézzek: 
amit elvesztek a réven, megnyerem 
a vámon!

– Mit kínál az idei Rotáció 
Expo?
– A rendező Rotáció Kft. az el-
mondottakhoz hasonló üzletpoliti-
kával és elképzelésekkel rendelkező 
kiállítókat hív és vár a kiállításra. Az 
expo alaptémája a mezőgazdasági, 
erdészeti, kertészeti gépek és alkat-

részek, adapterek, tech-
nológiák bemutatása. De 
az élet szinte minden te-
rülete megjelenik emellett 
a vásáron, mint például az 
öntözéstechnika, a számí-
tás- és, irodatechnika. 
Külön érdekesség, hogy 
az autós kiállítók egyre 
nagyobb számban je-
lennek meg, és mutatják 
be a legújabb típusokat. 
Az építőipari termékek, 
belsőépítészeti tárgyak is 
szép számmal láthatók az 
edzőtábor tornacsarnoká-
ban és szabad területein.

– Most még áll a hó, nem fél-
nek a rossz időtől?
– Az időpont már remélhetőleg 
tavaszi időjárással segít bennünket 
március 4-én és 5-én.
Ha sütött, ha fújt, eddigi ren-
dezvényeinken mindig nagyon szép 
számmal jelentek meg a látogatók és 
vásárlók is. Most is névre szólóan 
hívunk meg dunántúli méretekben 
polgármesteri hivatalokat, kom-
munális cégeket, mezőgazdasági 
vállalkozókat, kereskedőket és 
szervizeseket, no meg természetesen 
a vásárló közönséget is. A korábbi 
kiállításokon mintegy hatezer lá-
togatót regisztráltak a két napon, 
ezt szeretnénk 2005-ben túl-
szárnyalni.

– Milyenek a korábbi kiállítá-
sok tapasztalatai?
– A hazai és külföldi gyártók, 
márkaképviseletek erre az alkalomra 
külön kedvezményeket biztosítanak, 
amelyet a kereskedők továbbadnak 
a vásárlók részére. A csarnokban a 
kapálógépek, fűnyíró gépek, moto-
ros kaszák, láncfűrészek, kistraktorok 
teljes választékban jelen vannak és az 
eladott gépek rekord darabszámban 
keltek el eddig. Voltak többen, akik 
autót is vásároltak ebből az apropó-
ból. Akik figyelemmel kísérték az 
érdeklődőket, mind üzleti sikerekkel 
zárták a napokat. Mi természetesen 
örülünk ennek, hiszen a kiállítók 
sikere a mi sikerünk is! Ezért hívunk, 
várunk minél több minél több részt-
vevőt a XIII. Rotáció Expóra!      

XIII. ROTÁCIÓ EXPO TATÁN
A Rotáció Kft. immár tizenharmadik alkalommal rendezi meg változatlan hely-
színen, a tatai edzőtáborban tavaszi vásárát, ahol mezőgazdasági, erdészeti és 
kertészeti gépek és alkatrészek mellett autókkal, számítás- és irodatechnikai 
eszközökkel is találkozhat többek között a nagyérdemű. A kiállítás időpontja 
március 4-5. Harmath Józseffel, a Rotáció Expo házigazdájával beszélgettünk.

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu



A rendszerváltást követő néhány 
éves hanyatlást követően az 
1990-es évek második felében már 
az ország legrohamosabban fejlődő 
régiója. A 2000-es évek elején a 
fejlődés üteme a régiók között már 
a kiegyenlítődés jeleit mutatja, de 
a Közép-Dunántúli Régió ipari, 
mezőgazdasági és idegenforgalmi 
potenciálja a legjobbak között van.
A területfejlesztésről és területren-
dezésről szóló 1996. évi XXI. 
évi törvény 2004. évi módosítása 
ismét szabályozta a területfejlesztés 
tennivalóit, ezáltal nagyobb hatás-
kört adva a regionális fejlesztési ta-
nácsoknak.
A Közép-Dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács (Tanács) a 2004. 
évben a törvénymódosításnak meg-
felelően módosította szervezetét, 
elkészítette SZMSZ-ét, amely a 
2005. évtől kezdve érvényes.
A hatásköri átalakulások azonban már 
2004-ben elkezdődtek azzal, hogy 
az év tavaszán több kormányrendelet 
szabályozta az u.n. decentralizált 
pályázatok kezelésének kérdését, 
ezzel új hatáskört és feladatot szabva 
mind a Tanácsnak, mind pedig a 
tervező – koordináló – végrehajtó 
szervezetnek, a Regionális 
Fejlesztési Ügynökségnek 
(Ügynökség)
Az Európai Unióba való 
belépés további feladato-
kat adott a Tanácsnak és az 

ügynökségeknek a 2004-2006-os 
időszak eredményes végrehajtására és 
a 2007-2013 közötti tervidőszak 
előkészítésére egyaránt.

A 2004. évben az alábbi diví-
ziókban végezte az Ügynökség a 
munkáját:

TITKÁRSÁG
A KDRFT működtetéséhez kapcso-
lódó feladatok:
Elsősorban a Tanács üléseinek 
előkészítését, a szükséges döntés-
előkészítő anyagok, javaslatok 
dokumentációk elkészítését és elké-
szíttetését, illetve a Tanács dönté-
seinek végrehajtását és ellenőrzését 
foglalták magukban a feladatok. A 
2004. évben is fontos feladatként 
jelentkezett a Tanács dokumentuma-
inak jogi kontrollja, melyet szakértő 
bevonásával valósított meg a titkár-
ság. A 2004. évben nyolcszor 
ülésezett a Közép-Dunántúli Regi-
onális Fejlesztési Tanács, ülésein a 
meghozott határozatok száma 85. 
A határozatokhoz minden esetben 
érdemi előterjesztések kapcsolód-
tak, melyeken kívül számos, ám nem 
kevésbé fontos tájékozatót tárgyal-

tak meg a Tanács tagjai. A Tanács 
az üléseit 2004-ben a régió külön-
böző városaiban tartotta, ezzel is 
elősegítve a regionális identitás és 
kohézió fejlődését.
Az elfogadott munkatervben meg-
határozottak szerinti tanácsüléseket 
megelőzően a Tanács megalapozott 
döntéseinek elősegítése érdekében 
bizottsági üléseket készített elő és 
bonyolított le a titkárság. A Tanács 
3 bizottsága a 2004. évben is 
rendszeresen ülésezett a döntéselő-
készítő anyagok magas színvonalú 
biztosítása érdekében.
A Tanács 9 munkacsoportot mű-
ködtetett a 2004. évben, melyek 
rendszeresen üléseztek a Tanács 
döntési és véleményezési kom-
petenciájába tartozó programok, 
fejlesztési elképzelések kimunkálása 
és véleményezése érdekében. 
Partnerségi kapcsolatok koordináci-
ója a régióbeli ágazati és szakmai 
szervezetekkel
– A partnerség elvének és a szak-
mai szempontok érvényesítésének 
érdekében a Tanács és az Ügynök-
ség a decentralizált pályázati rend-
szereket működtető szervezetekkel 
rendszeres munkamegbeszéléseket 

tartott.
- A régió rendszeresen 
képviselteti magát a 
területén található me-
gyei területfejlesztési 
tanácsok munkájában.

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 
TERÜLETFEJLESZTÉSI MUNKÁIRÓL ÉS 
AZ ELÉRT 2004. ÉVI EREDMÉNYEKRŐL

A Közép-Dunántúli Régió Fejér, Komárom- Esztergom és Veszprém megyék 
összefogásával jött létre az 1997. év szeptemberében. Területileg az ország 
második legkisebb régiója, (11263 km2). Lélekszáma szerint a harmadik leg-
kisebb (1,107 millió fő). Iparosodásának köszönhetően mind a bruttó hazai 
termék tömegében, mind pedig a GDP-ben – Budapestet nem számítva – az 
első-második helyet foglalja el az ország hét régiója között.



– A Balaton Fejlesztési Tanácsában 
és a Velencei-tó – Vértes Térségi 
Fejlesztési Tanácsban, valamint a 8-
as út Térségi Fejlesztési Tanácsban 
is szavazati joggal rendelkezik a Ta-
nács. Üléseiken rendszeresen bizto-
sított volt a régió képviselete, ahol 
véleményekkel, ötletekkel és szak-
mai anyagok előállításával segítettük 
a társszervezetek munkáját.
– Tagjai vagyunk a Vág-Duna-Ipoly 
Eurorégiónak, ahol az egyre erősö-
dő kapcsolatok továbbfejlesztése az 
egyik legfontosabb cél.
– A Miniszterelnöki Hivatallal 
szoros kapcsolatban álló kistérségi 
megbízottakkal több közös prog-
ramot bonyolított le a Tanács és 
az Ügynökség ezzel is elősegítve 
a Tanács fejlesztési programjainak 
sikeres lefolytatását és a regionális 
identitástudat elmélyítését.
– Rendszeres volt a kapcsolattartás 
a régió 26 kistérségével.
– Regionális Egészségügyi Tanács 
megalakításában és működtetésében 
is aktívan részt vett.
– A Tanács alapítóként részt vett 
a Regionális Innovációs Tanács 
létrehozásában, majd a Titkárság 
pályázaton elnyerte a Regionális 
Innovációs Ügynökség gesztorálását 
a 8 régiós szervezettel létrehozott 
konzorciumban. 
Regionális kommunikáció, marketing 
és PR
– A Tanács tevékenységével 
kapcsolatos ismeretek, információk 
megfelelő formátumban történő 
átadása a nyomtatott és az elektro-
nikus média képviselői részére. Ezen 
nem csupán a tanácsülések után 
megrendezett sajtótájékoztatókat 
kell érteni, hanem a fejlesztési prog-
ramok kidolgozásával, egyezteté-
sével és elfogadásával kapcsolatos 
információkat is.
– A régió egységes arculattal törté-
nő bemutatása a hazai és a külföldi 
érdeklődők számára akár befekteté-

si, akár turisztikai, akár tervezési és 
programvégrehajtási területen.
– Sajtókonferenciák, sajtótájékoz-
tatók szervezése és lebonyolítása, 
minden rendezvényt és tanácsülést 
követően. 
– Kapcsolattartás a régióban 
tevékenykedő kommunikációs part-
nereinkkel.
– A régió honlapjának folyamatos 
üzemeltetése.
– Hazai és nemzetközi konferenciá-
kon, előadásokon való részvétel. 
– Hirdetések, sajtóbeszélgetések, 
szponzorált megjelenések biztosí-
tása.
– A régió megyéiben, kistérségei-
ben, településein tartott fórumok, 
egyeztetések, információs napok 
lebonyolítása speciális témákról.
– Ismeretek átadása sikeres pályá-
zatok és programok elkészítéséhez a 
tervdokumentumaink ismertetésével.
– Pályázati Információs Szolgálat 
(PISZ) működtetése, négy iroda 
létrehozásával.
– A közreműködő szervezethez 
kapcsolódóan a ROP pályázatai 
helyzetének ismertetése.
- Regionális napilapok sajtófigye-
lése.
– Az elkészült tervdokumentumok 
széles körű egyeztetése, majd az el-
fogadást követő bemutatása.
A régióközi koordináció legfonto-
sabb elemei a következők:
– A területfejlesztési régiók létre-
hozták a TERET-et, amely a legma-
gasabb szinten hivatott a regionális 
érdekegyeztetés fórumává válni. 
A Tanács mindenkori elnöke tagja 
a szervezetnek. A 2004. évben 
kettő ülést tartottak.
– A KTK monitoring bizottsági, 
valamint a ROP monitoring bizott-
sági tagság biztosítja, hogy az egyes 
régiók érdekeit a megfelelő szinten 
lehessen képviselni. Természetesen 
igaz ez a többi operatív program 
esetében is.

– A Regionális Fejlesztési Ta-
nácsok munkaszervezetei szakmai 
munkacsoportjainak rendszeres ta-
lálkozói biztosítják az Ügynökségek 
programgazdái részére a megfelelő 
tájékozottságot, és szakmai tapasz-
talatok átadására is alkalmasak.
– Rendszeresen részt veszünk ülései-
ken és kölcsönösen segítjük a megyei 
területfejlesztési tanácsok, a Balaton 
Fejlesztési Tanács, a Velencei-tó 
– Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, 
a Vág-Duna-Ipoly Eurorégió, a 8-
as út Térségi Fejlesztési Tanács és 
más gazdaság- és területfejlesztési 
szervezetek tevékenységét.
– Rendszeresen tartunk a ré-
gió kistérségei számára tájékoztató 
napokat, képzéseket, illetve a kis-
térségi látogatások alkalmával fontos 
új információkhoz is juthatunk.

Heinrich Péter
KDRFÜ ügyvezető igazgató



A Gazdasági Versenyképesség 
Operatív Program (GVOP) a 
termelőszektor modernizációját, 
valamint a fejlett gazdasági szol-
gáltató környezet kialakítását tűzi ki 
célul. Az Operatív Program alap-
elgondolása a megindult gazdasági 
növekedés bázisának – ágazatok, 
szektorok és régiók szerinti – kis-
zélesítése, elmélyítése, a gazdaság 
magas, az Európai Unió átlagát 
meghaladó növekedési ütemének 
fenntartása, a versenyképesség 
előmozdítása, a termelékenység 
növelése, ezzel az ország és az 
EU gazdasági fejlettsége közötti 
fokozatos konvergencia biztosítása. 
A pályázatok a következő területek 
fejlesztését szolgálják: beruhá-
zás-ösztönzés, kis- és középváll-
alkozások, kutatás-fejlesztés és 
innováció, információs társadalom 
és gazdaságfejlesztés. A GVOP 
költségvetési kerete a 2004-
2006 közötti időszakra össze-
sen több mint 154 milliárd forint. 
A költségvetésen belül az Európai 
Unió Európai Regionális Fejlesztési 
Alapjának hozzájárulása 70%-ot 
tesz ki.

A GVOP PÁLYÁZATAI 
2005-BEN - PÁLYÁZÓBARÁT 

VÁLTOZÁSOK
A GVOP keretén belül 2005-

ben összesen 16 pályázat került 
kiírásra 45,5 milliárd forint teljes 
keretösszeggel. A pályázatok jel-
lemzően a tavalyi konstrukciókra 
épülnek, a támogatási tartalomban 
nem történt alapvető változás a 
tavalyi pályázatokhoz képest. A 
tapasztalatokat, igényeket felmérve 
bizonyos, a feltételeket érintő je-
lentős egyszerűsítések, pályázóbarát 
változások történtek, amelyek közül 
a legfontosabbak a következők:
– a támogatásra jutó, le nem vonha-
tó áfatámogathatóvá vált;
– az 1. és 4. prioritás esetében a 
belépési küszöbök (a minimálisan 
támogatható beruházási érték), a 
minimálisan igényelhető támogatási 
összegek csökkentek, az 1. és 3. 
prioritás esetében az elnyerhető 
maximális támogatás összege nö-
vekedett;
– jogszabályváltozás miatt nem 
kell benyújtani a természetvédelmi, 
környezetvédelmi, vízügyi hatóság 
igazolását;
– a felhívások egyszerűsödtek, 
rövidültek a tavalyihoz képest, csak 
a figyelemfelkeltéshez, tájékoztatás-
hoz szükséges alapvető információ-
kat tartalmazzák a tájékoztatáshoz;
– az értékelési szempontrendszer 
átalakult a szakmai, pályázatértéke-
lési tapasztalatok alapján;
– a 2. és 4. prioritás esetében a 

bankgarancia/kezesi kötelezvény 
ígérvény helyett a pályázó nyilatko-
zik az igénybe venni kívánt biztosí-
tékról, ez költség és időmegtakarítás 
a pályázóknak;
– a hiánypótolható dokumentumok 
köre kibővült.

A pályázatok befogadása 2005. 
március 1-jén kezdődik, a pályá-
zatok többségénél a benyújtási 
határidő 2005. december 31. A 
pályázatok benyújtásának kezdete 
és a beadási határidő egyes pá-
lyázatok esetében a pályázatok sa-
játosságainak megfelelően eltér. A 
pályázati dokumentációk a GKM 
(www.gkm.hu), valamint a köz-
reműködő szervezetek honlapjáról 
érhetők el.

Forrás: GKM

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)-2005  

TIZENHAT ÚJ PÁLYÁZATOT ÍRTAK KI
Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter 2005. február 15-én sajtó-
tájékoztató keretében bejelentette a Gazdasági Versenyképesség Operatív 
Program (GVOP) 2005. évi pályázatait, tájékoztatást adott a konstrukciókat 
érintő pályázóbarát változásokról, valamint ismertette a program eddigi 
eredményeit. A GVOP keretén belül 2005-ben összesen 16 pályázatot hirde-
tett meg 45,5 milliárd forint teljes keretösszeggel. A tapasztalatokat, igénye-
ket felmérve a feltételeket érintő jelentős egyszerűsítések, pályázóbarát vál-
tozások történtek. A pályázatok befogadása 2005. március 1-jén kezdődik, a 
pályázatok többségénél a benyújtási határidő 2005. december 31. A pályázati 
dokumentációk a GKM (www.gkm.hu), valamint a közreműködő szervezetek 
honlapjáról érhetők el.



A GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG OPERATÍV 
PROGRAM PÁLYÁZATAI 2005-BEN

1. prioritás Beruházás-ösztönzés
2005-ben kiírásra 

kerülő keret (MillióFt)

GVOP-2005-1.1.1.

GVOP-2005-1.1.2.

GVOP-2005-1.2.1.

GVOP-2005-1.2.2.

GVOP-2005-1.1.3.

Technológiai korszerűsítés

Regionális vállalati központok létesítése 

Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése 

Logisztikai központok és 
szolgáltatásaik fejlesztése 

Feldolgozóipari beszállítók számának 
növelése és megerősítésük

16 412

2131,7

2258

423,1

2063,7

   Összesen: 23289

2. prioritás KKV fejlesztés
2005-ben kiírásra 

kerülő keret (MillióFt)

GVOP-2005-2.1.1.

GVOP-2005-2.1.2.

GVOP-2005-2.2.2.

GVOP-2005-2.3.1..

Kis- és középvállalkozások műszaki-
technológiai háttere fejlesztésének támogatása 

Korszerű menedzsment 
rendszerek és technikák

Emeltszintű, szakmaspecifikus tanácsadás

Kis- és középvállalkozások közötti 
együttműködés szervezésének támogatására

6600

2400

1800

998

   Összesen: 11798

3. prioritás Kutatás-fejlesztés, 
innováció

2005-ben kiírásra 
kerülő keret (MillióFt)

GVOP-2005-3.3.1.

GVOP-2005-3.3.3.

Induló technológia és tudás-intenzív 
mikrovállalkozások és az un. Spin-off 
vállalkozások innovációs feladatainak 

támogatása

Vállalati innováció támogatása

1100

600

   Összesen: 1700

4. prioritás
Információs társadalom és 

gazdaság fejlesztése
2005-ben kiírásra 

kerülő keret (MillióFt)

GVOP-2005-4.1.1.

GVOP-2005-4.1.2.

GVOP-2005-4.2.1.

GVOP-2005-4.2.2.

GVOP-2005-4.4.1.

Vállalaton belüli elektronikus 
üzleti rendszerek

Üzleti partnerek közötti e-kapcsolat 
fejlesztése

Üzleti tartalomfejlesztés támogatása kis- és 
középvállalkozások számára

Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás 
fejlesztése

Szélessávú internet-infrastruktúra 
kiépítésének és a szolgáltatás beindításának 
támogatása Magyarország üzletileg kevésbé 

vonzó településein

2500

2500

1300

800

1600

   Összesen: 8700

   Mindösszesen: 45.487



A jogalkotó a későbbiekben nem 
ismétli meg újra és újra ezeket a 
rendelkezéseket, hanem csak vissza-
hivatkozik rájuk, és a továbbiakban 
már csak az eltérő, meghívásos, 
tárgyalásos, egyszerűsített, egyszerű 
stb. eljárásokra vonatkozó speciális 
szabályokat rögzíti.
Ebben a szerkesztési módszerben 
azonban nem csupán technikai meg-
oldást kell látnunk. Az igazán fontos 
üzenet számunkra az lehet, hogy a 
törvény szándékolt célja szerint a kodi-
fikátorok igyekeztek minden lehetséges 
eszközzel abba az irányba orientálni a 
közbeszerzések szereplőit, hogy leg-
gyakrabban ezt a típust alkalmazzák.
A nyílt eljárás biztosíthatja ugyanis 
leginkább az oly sokszor emlegetett 
alapelveknek, mint a verseny tisztasá-
gának és nyilvánosságának, az esély-
egyenlőség és az egyenlő bánásmód 
biztosításának érvényesülését.

MITŐL „NYÍLT” A NYÍLT 
ELJÁRÁS?

Az első legfontosabb jellegzetes-
ség, hogy az eljárás hirdetmény 
közzétételével indul. Az ajánlatkérő 
értéktől függően ajánlati felhívást 
jelentet meg az Európai Unió Hiva-
talos Lapjában, illetve a köztudat-
ban inkább benne élő, gyakrabban 
forgatott Közbeszerzési Értesítőben, 
mely a magyar Közbeszerzési Tanács 
hivatalos lapjaként jelenik meg, heti 
három alkalommal.
Az ajánlati felhívást az ajánlatkérő-
nek külön rendeletben meghatáro-
zott minta szerint kell elkészítenie, 
oly módon, hogy annak alapján 
az ajánlattevők egyenlő eséllyel 
megfelelő ajánlatot tehessenek. A 
felhívás rengeteg, az egész eljárás 
szempontjából lényeges informá-
ciót tartalmaz. Ily módon előre 

rögzítésre kerül: 
a közbeszerzés 
tárgya, mennyi-
sége, lehetőség 
van-e a köz-
beszerzés egy 
részére ajánlatot 
tenni, ajánlatké-
rő elfogadja-e 
a többváltozatú 
( a l t e r n a t í v ) 
ajánlatot, az 
ellenszolgáltatás 
te l j e s í té sének 
feltételei, továb-
bá az ajánlatté-
tel határideje, a 
borítékbontás, 

az eredményhirdetés és a szerző-
déskötés tervezett időpontja stb.
A potenciális ajánlattevők innen 
értesülhetnek arról is, hogy az aján-
latkérő a benyújtott ajánlat értéke-
lése során milyen igazolási módokat 
vesz figyelembe annak érdekében, 
hogy kiválassza az alkalmas szerző-
dőpartnert, illetve milyen bírálati 
szempontok alapján dönt majd az 
érvényes ajánlatok között.
Már a kezdet kezdetén eldőlhet 
tehát az eljárás eredményessége, 
mivel az ajánlatkérőktől komoly 
szakmai felkészültséget követel 
meg, egy minden szempontból tö-
kéletes, a tényleges beszerzési 
igényt megfogalmazni és közvetíteni 
tudó felhívás elkészítése.
Szakértelem szükséges egyrészről a 
műszaki, gazdasági kérdésekben, de 
elengedhetetlen a törvény alkalmazá-
sára vonatkozó alapos jogi ismeret is. 
A Közbeszerzések Tanácsának 
nemrégiben megjelent tájékoztatója 
szerint a közbeszerzések összértéke 
2004-ben 1129,7 milliárd forin-
tot tett ki, szemben a 2003. évi 
558,3 milliárd forinttal! Ennek az 
értéknek a 79,5 %-át az ajánlatké-
rők nyílt eljárásban költötték el.
A rohamosan bővülő közbeszerzési 
piac tehát számtalan pozitív ered-
ményt generálhat. Valóban elérke-
zett tehát az idő, hogy leszámoljunk 
esetleges ellenérzéseinkkel, és 
ehelyett éljünk a jogszabályok által 
nyújtott lehetőségekkel.

Justicia tanácsai

A NYÍLT KÖZBESZERZÉSI 
ELJÁRÁS FŐBB SZABÁLYAI 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) jog-
szabály-szerkesztési módszere miatt a nyílt eljárás az eljárás-
fajták között alaptípusnak tekinthető: a törvény elején, az uniós 
rezsimen belül helyezkednek el részletszabályai, az eljárás meg-
indításától a szerződés megkötéséig bezárólag.

dr. Hidas János



A KSH legutóbbi rangsorolása szerint a Székesfehérvári Kistérség a legdinami-
kusabban fejlődő térségek közé tartozik az országban, vezető szerepét nem-
régiben a Közép-dunántúli Régió városainak polgármesterei is megerősítették 
írásos formában. 
A város fontos feladata az ipari integráció erősítése, jelenleg 5 ipari park, több 
mint 100 külföldi cég, valamint erős kis- és középvállalkozások vannak jelen 
Székesfehérváron. Igen alacsony a munkanélküliség: a városban 3,9%-os, a 
Székesfehérvári Kistérségben 6,1%-os az arány. A kistérségben a legfontosabb 
célkitűzésként a versenyképesség erősítését, a régióközponti szerep megerő-
sítését, a kutatásfejlesztés ösztönzését, valamint a szakképzés fejlesztését 
határozzák meg. Ez utóbbi cél érdekében Térségi Integrált Szakképző Központ 
létrehozására pályázott Székesfehérvár.
A kistérséghez tartozó települések többsége Székesfehérvár agglomerációjába 
tartozik, rengetegen járnak be a koronázó városba dolgozni, tanulni, művelőd-
ni, szórakozni. Ugyanakkor jellemző tendencia, hogy a városlakók közül sokan 
inkább a környező falvakban építkeznek, telepednek le, hiszen a jó közlekedési 
lehetőségek és úthálózat segítségével könnyedén eljuthatnak munkahelyükre, 
ugyanakkor élvezhetik a „vidéki” élet előnyeit.



– Milyen céllal jött létre a szé-
kesfehérvári kistérség?
– Az Európai Unióban a fel-
adatok megoldásában, fejlesztések 
kivitelezésében a térségek kapnak 
kiemelkedő szerepet. A kistérségek 
megalapításáról, lehatárolásáról és 
megváltoztatásának rendjéről szóló 
kormányrendelet (244/2003) 

2004. január elsejétől átalakította 
kistérségünk felépítését. Az új leha-
tárolás a 108 településből 30-at 
érintett, ebből 24 a három új kis-
térség valamelyikébe került. A leg-
több település a dunaújvárosi, a 
székesfehérvári és a gárdonyi kis-
térségből vált ki. Ezen kívül hat 

település a székesfehérváriból a 
móriba került. Székesfehérvári köz-
ponttal a térség 18 települése 
(Csór, Füle, Iszkaszentgyörgy, 
Jenő, Kőszárhegy, Lovasberény, 
Moha, Nádasdladány, Pátka, 
Polgárdi, Sárkeresztes, Sárkeszi, 
Sárszentmihály, Szabadbattyán, 
Székesfehérvár, Úrhida, Vereb, 
Zámoly) együtt vállalta fel a jövő 
kihívásait. A megyeszékhely von-
záskörzetébe tartozó települések 
közel azonos adottságokkal ren-
delkeznek, így hasonló problémák-
kal állnak szemben. A fejlesztések 
összehangolt, együttes munkával 
könnyebben megvalósíthatók.

– Milyenek a térség adott-
ságai? Mi jellemzi a kis-
térséget?
– A települések 30 km-es 
körzetben helyezkednek el a me-
gyeszékhely körül. A foglalkoztatási 
szint magasabb az adott térségben 
az átlagnál. A székesfehérvári kis-
térség települései foglalkoztatási 
szempontból viszonylag kedvezőbb 
helyzetben vannak, mivel a kö-
zösségi közlekedés révén a működő 
vállalkozások jól elérhetők. A nagy 

Előkelő helyen a kistérségek sorában

A SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG
Az ország 168 kistérségéből tíz Fejér megyében található. A megye területén 
2004-ben tíz kistérséget alakítottak ki. Egy 2003-as kormányrendelet értelmé-
ben a székesfehérvári kistérség területe jelentősen csökkent. Az addigi 31 tele-
pülés helyett 2004. január elseje óta 18 település alkotja a kistérséget. Ennek 
ellenére még mindig a legnagyobb és a legtöbb településeket foglalja magában. 
A kistérség központja Székesfehérvár – mondta Hiti Hajnalka, a Székesfehérvá-
ri Polgármesteri Hivatal ügyintézője.



létszámú munkaerőt foglalkoztató szervezetek, intézmé-
nyek főleg a kistérségben koncentrálódnak a megyében, 
igaz, Székesfehérváron találhatók túlnyomó részben. Nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk Budapest hatását sem. 
A kistérség északi településeiről – a jó megközelíthetőség 
miatt – sokan vállalnak munkát a fővárosban. Ez hozzájárul 
a kedvező foglakoztatási mutatókhoz.

– A kistérségbe települő multinacionális cégek 
egyik fő elvárása a szakképzett munkaerő. 
– Nem véletlen, hogy számos cég térségünket választja, 
hiszen foglalkozatási szempontból előnyös a kistérség hely-
zete a szakképzett munkaerőt illetően. A településeken 
alap- és középfokú képzés van, míg Székesfehérváron ezek 
mellett három felsőfokú oktatási intézmény is működik. A 
külföldi érdekeltségű cégek mellett a magyar vállalkozások 
is egyre inkább a jól képzett szakembereket keresik. Az 
iskolai végzettséget illetően kiugróan kedvezőek a kis-
térség mutatói. A legtöbben itt rendelkeznek alap-, kö-
zép- és felsőfokú végzettséggel. Egyre többen bírják az 
idegen nyelveket, amelyekre a munkák során igen nagy 
szükség van.

– A gazdasági mutatók mellett a települések tu-
risztikai lehetőségei is kiemelkedők?
– Ebben is szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen 
a kistérség legtöbb települése fő közlekedési út mellett 
található, így jól megközelíthető. A turisták könnyen 
eljuthatnak ide, és megtekinthetik a történelmi emlé-
keket, amelyekben bővelkedünk. A műemlékek mellett 
a kulturális és szabadidős rendezvények is színesítik az 
idelátogatók programját. Iszkaszentgyörgy, Lovasberény 
és Nádasdladány barokk kastélyait sokan felkeresik az 
év során. A nádasdladányi kastélyban nyaranta ko-
molyzenei koncerteket szerveznek. Meg kell említeni a 
székesfehérvári zenei estéket, valamint a királyi napokat. 
Az elmúlt évben nőtt az idelátogató turisták száma, és 
megfigyelhető, hogy csatlakozásunk után olyan EU-os or-
szágokból is érkeztek vendégek, ahonnan eddig nem volt 
jellemző, pl. Angliából. Míg a világban visszaesés ta-
pasztalható a vendégéjszakákat tekintve, nálunk emelke-
dett ez a szám is.

– Mit terveznek idén a székesfehérvári kistérség-
ben?
– Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk a területfejlesztést 
és az önkormányzati feladatok ellátását. A polgármes-
terek összehangolt, együttes munkája lehetőséget ad a 
közös pályázatok beadására, a kistérség továbbfejlesz-
tésére.

Cs.Cs.



A településen erősen érződik a meg-
yeszékhely közelsége. Szinte negye-
dóránként hozzák-viszik az embereket 
a buszok, nagyon jó a tömegközle-
kedés. Így munkalehetőségben sincs 
hiány, hiszen aki helyben nem, Szé-
kesfehérváron el tud helyezkedni. 
Így nem gond Szabadbattyánban a 
munkanélküliség, mindössze 6%, ami 
a megyei átlag alatt van.

– A város hatása nemcsak ezen 
érződik – mondta Borsó Pál –. 
Mondhatni, a fehérváriak felfedeztek 
bennünket, nagyon sokan jönnek 
olyan igénnyel, hogy itt szeretnének 
építkezni, letelepedni. Egy kisebb 
léptékű telekalakítással 20-50 lakás 
építésére van lehetőség, valamint 
vállalkozók bevonásával két na-
gyobb projektet tervezünk. A 7-es 
út mellett, Székesfehérvár felé egy 
150 hektáros területére kétharmad 
részben lakásokat, egyharmad rész-
ben pedig ipari területet szeretnénk 
létrehozni. Egy másik, a belterülettel 
határos hetven hektáron szintén 
lakások épülnek a közeljövőben. Ez 
azt jelenti, hogy a megvalósuló beru-
házás végén akár 1500 új lakással is 
gazdagodhatunk.

Minden adott ahhoz, hogy 
az itt élők jól érezzék magukat. 
Jó az infrastrukturális ellátottság, 
saját szennyvíztisztítóval ren-
delkeznek, a belvíz elvezetési 
munkálatokat 2003-ban 
fejezték be. Intézményeik is 
megfelelőek, a közelmúltban 

hozták létre az ÁMK-t, azaz közös 
irányítás alá vonták az óvodát, az 
iskolát és a művelődési házat.

- Iskolánkban még szükség van 
– folytatta Borsó Pál – négy tan-
terem felújítására, ugyanakkor 
óvodánk az egyik legmodernebb. 
A tornatermünkön is új a tető, ki-
csinosítottuk a tanácstermünket, egy-
szóval minden évben megpróbálunk 
a feszített költségvetés mellett valami 
munkát elvégezni. Idén is húszmilliót 
fordítunk útjaink felújítására, itt van 
még tennivalónk, hiszen harminc kilo-
méternyi úthálózatunknak csak mint-
egy a fele aszfaltozott.

Szabadbattyánban nemcsak a jelen 
és a jövő, hanem a múlt is fontos 
szerepet játszik. A megyei múzeum 
kezelésében lévő Kula-torony és kör-
nyéke a helyszíne a tavaly elkezdett 
várjátékoknak, amely idén is május 
elsején lesz. A Battyhányiak Cifra 
kertje sem utolsó látnivaló, 
platánfái védettek. 

Az arborétum-szerű kert közepén fel-
újítottak a csónakázótavat, amelybe 
az algásodás miatt halakat telepítet-
tek. Az elképzelés szerint a tavacska 
igazi horgászparadicsom lehet.

– A múlthoz kapcsolódik legnagyobb 
szabású elképzelésünk is – mutatja a 
terveket Borsó Pál –. Nádorfi Gab-
riella régész vezetésével a településen 
egy késő római villa ásatásai zajlanak. 
Egy részét szeretnénk az eredetinek 
megfelelő állapotba hozni. A Szé-
chenyi Turizmusfejlesztési Program 
keretében nyert összeg segítségével 
elkészíttettük a fejlesztés terveit, ez 
jó alap lehet egy uniós pályázathoz, 
melynek segítségével a villában kon-
ferenciatermet alakíthatnánk ki, ahol 
akár régészeti oktatás is folyhatna. 
Idegenforgalmi szempontból ez na-
gyon látványos előrelépés lehetne.

A polgármester úr és az ön-
kormányzat nem marad egyedül a 
munkában. Sokat segít rendezvények 
szervezésében, lebonyolításában a 
Jövőnk a falu Alapítvány, melynek 
elnöke Mészáros Emil, aki 2003-

ban átvehette a díszpolgári 
címet. Nagyon aktív a 
nyugdíjasklub, a Gazdakör, a 

néptánc- és citera-együttes, de 
sokat tesz a vadonatúj öltözővel 
felszerelt sportegyesület is azért, 

hogy mindenki igazán jól 
érezhesse magát Szabad-
battyánban.

Régészeti oktatást terveznek

AZ EGYKORI BATTYHÁNY-
FÉSZEK: SZABADBATTYÁN

Szabadbattyán igen kedvező helyen fekszik. Néhány kilométer csak Székesfe-
hérvár, de a Balaton, a Velencei-tó és Budapest is közel van. A település megkö-
zelíthető a 7-es úton, vagy Veszprém felől is, Berhidán keresztül, vasúton pedig 
a Budapest-Székesfehérvár-Tapolca és a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa 
vonalon. Borsó Pál polgármester 1983 óta a 4600 lakosú nagyközség vezetője.

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu



Az ÁTI DEPO szabadbattyáni 
telepén öt raktárépület és négy 
szabadtéri tárolóterület található. 
Az összes fedett tárolókapacitás 
13.000 m2, a szabadtéri tároló-
kapacitás pedig 25.000 m2. A 
vasúti kiszolgálás közvetlen a MÁV 
Rt. szabadbattyáni állomásáról 
induló iparvágánnyal történik. A 
depó területén belül két iparvágány 
van, így egyidejűleg 20 négytenge-
lyes vagon szolgálható ki.
A vállalat szolgáltatási palettáját a 
hagyományos logisztikai feladato-
kon (raktározás, szállítmányozás, 
konténerkezelés, közraktározás, 
közvámraktározás, stb.) túlmenően 
az utóbbi években sok új területtel 
bővítette. Ezek közül kiemelhető a 
komplex áruelosztási rendszerek (el-
osztási láncok) kialakítása és a ha-
gyományos raktározási szolgáltatás 
továbbfejlesztése gyártáskiszolgáló 
logisztikai szolgáltatássá.
A közvámraktárak jelentőségének 
csökkenése, a vámszolgálati helyek 
megszűnése elsősorban az áfa 
raktározást hozta előtérbe. Az áfa 
raktár lényege, hogy adómentesen 
lehet belföldről, vagy más közösségi 
tagállamból közösségi árut betárolni, 
a raktárban végrehajtható továbbér-
tékesítés ugyancsak adómentes. A 
raktárból harmadik országba is lehet 
kitárolni, a kitárolás itt is adómentes. 
Ha a terméket belföldre tárolja ki a 
tulajdonos, akkor adóköteles termék-
értékesítésről beszélünk, és a belföldi 
cég mint beszerző vallja be az áfát.

Az új, költségoptimalizáló lehető-
ség a vevőknek és eladóknak egy-
aránt előnyös. Az ÁTI DEPO 
Rt. tizenkét telephelyén, köztük 
Szabadbattyánban is rendelkezik 
áfa raktári engedéllyel, nyilvántartási 
rendszerrel, amelyek segítségével a 
megbízók érdekeit e téren is maxi-
málisan tudja képviselni.
A komplex logisztikai szolgáltatások 
széles skálája mellett a szintén a 
csatlakozás után fontossá vált inverz 
logisztikai szolgáltatás is a cég szol-
gáltatási palettájára került a Loginverz 
projekt keretei közt. Az inverz lo-
gisztikai szolgáltatás az elektromos és 
elektronikai hulladékok visszagyűjté-
sével és feldolgozásával foglalkozik. 
Az EU-szabályozás ezekre a be-
rendezésekre 4 kg/fő begyűjtési 
kötelezettséget ír elő hazánkban 
2008-tól, azonban a gyártóknak 
és forgalmazóknak már 2005-ben 
az előző évben értékesített meny-
nyiségek tömegének 9%-át vissza 
kell gyűjteniük. Ez azt jelenti, hogy 
idén 9000 tonna elektronikus 
hulladékot kell beszolgáltatni a 
hulladékfeldolgozóknak országos 
szinten. A 2004 szeptemberében 
megjelent kormányrendelet sza-
bályozza a gyártók, forgalmazók 
kötelezettségeit a begyűjtésre és az 
újrahasznosításra vonatkozóan.
Az ÁTI DEPO tizennyolc raktár-
bázisból álló hálózata alkalmas az 
inverz logisztikai feladatok ellátásá-
ra, az elektrohulladékok begyűjté-
sére, tárolására, szelektálására. A 

telephelyek földrajzi elhelyezkedése 
garantálja a kedvező szállítási költsé-
geket és a rugalmas kiszolgálást, így 
hulladékfeldolgozásra szakosodott 
cégekkel együttműködve az elektro-
nikai hulladékok begyűjtésére és új-
rahasznosítására vonatkozó, törvény 
által előírt feladatok gazdaságosan 
elvégezhetők.
A vállalat telephelyei megszerezték 
a hulladékbegyűjtéssel kapcsolatos 
engedélyeket, és miskolci telepü-
kön a közeljövőben mintaüzem fog 
épülni elektronikus hulladékok fel-
dolgozására és a hulladékok további 
hasznosítására.
Az ÁTI DEPO Rt a gyártók 
által forgalmazott elektromos és 
elektronikai eszközök után je-
lentkező visszavételi, begyűjtési, 
hasznosítási és ártalmatlanítási kö-
telezettségének teljesítését együtt-
működési megállapodás alapján át-
vállalja. Az átvett mennyiségekről 
és azok bontási, feldolgozási tevé-
kenységéről nyilvántartást vezet. A 
vállalat a kereskedelmi egységektől 
(szupermarketek, mintaboltok, 
szervizek stb.) a lakosság által 
visszavitt használhatatlan elektromos 
és elektronikai berendezéseket a 
gyűjtőpontjaira, illetve a bontóegy-
ségekbe beszállítja.

A fenti témákkal kapcsolatban 
további információk talál-

hatók az ÁTI DEPO honlap-
ján, www.atidepo.hu és a 

www.loginverz.hu honlapon. 

ÁTI DEPO RT. - SZABADBATTYÁN
A logisztikai piac egyik sokrétű szereplője az ÁTI DEPO Rt., amelyet a 90-es 
években privatizáltak, és jelenleg 18 raktárbázissal (Baja, Budapest, Békés-
csaba, Gyöngyös, Győr, Kalocsa, Kecskemét, Mátészalka, Mezőkovácsháza, 
Miskolc, Orosháza, Örményes, Pécs, Szabadbattyán, Szajol, Szigetszentmik-
lós, Tiszalök, Veszprém) rendelkezik az ország különböző pontján. A 2004-
es évben 3,4 milliárd Ft-os forgalmat bonyolított, közel kétszer annyit, mint 
2001-ben. A forgalmi növekedéssel párhuzamosan a vállalatnál dolgozók szá-
ma is duplájára nőtt, jelenleg több mint 400-an dolgoznak a cégnél. 



KICSEMPÉSZTÉK 
MAGYARORSZÁGRÓL

A Seuso-kincs a késő római császár-
kor legnagyobb kincslelete. A kincset 
az 1970-es évek végén csempészték 
ki Magyarországról. 1989-ben 14 
nagyméretű ezüsttál és korsó vált 
ismertté. A helyente aranyozott fe-
lületüket változatos ötvöstechnikákkal 
elkészített, magas művészi színvonalú 
mitológiai ábrázolások, vadászjele-
netek, cirkuszi állatviadalok és geo-
metrikus minták díszítik. Az edények 
egy nagy rézüstben kerültek elő: 
összsúlyuk megközelíti a 70 kilo-
grammot. Formájuk és stílusuk alapján 
310-370 között készültek.
A kincs nyilvánosságra került darabjait 
– egy tál kivételével – bárhol a Római 
Birodalomban találhatták volna. 

VADÁSZJELENETES 
TÁL NÁSZAJÁNDÉKBA

A lelet névadó darabja – egy 
nagyméretű, 70,5 cm átmérőjű, 
nielló technikával díszített ezüst tál 
– azonban több információt elárul 
egykori tulajdonosáról. Jókívánsá-
got tartalmazó felirata egy megha-
tározott személyhez, Seusohoz szól, 
és egy további felirat a tulajdonos 
lakóhelyének körzetét is elárulja. 
Az ábrázolt állatok feltűnően kü-
lönböznek a tál peremén vonuló 
egzotikus állatoktól. Csupa olyan 
állatot látunk, amelyek valóban 
éltek a római kori Dunántúlon. A 
színhely Seuso és családja lakóhe-
lye, birtoka, kirándulóhelye. Hogy 
kétségünk se legyen a színhely felől, 

azt a víz fölé helyezett Pelso felirat 
elárulja. Ez a Balaton császárkori 
neve! Tehát a vadászjelenetes tál 
elárulja a kincs egykori gazdájának 
a nevét és lakóhelyét, kedvenc idő-
töltési helyét, a Balaton környékét. 

Emellett egy kevésbé látványos, de 
annál fontosabb technikai megfigye-
lés szintén a díszedények dunántúli 
használatára mutat. A edények egy 
nagyméretű rézüstben kerültek elő. 
Az ilyen méretű edényeket egyet-
len lemezből nem lehetett kikalapálni, 
ezért több darabból állították elő. 
Az üst lemezeit olyan, ún. fűrészfogas 
technikával illesztették össze, amely a 
dunántúli római fémművességre jel-
lemző. A Balaton környékén számos, 
a Seuso-üsttel azonos módon készült 
bronz edény került elő. 

AZ ÉTKÉSZLET HIÁNYZÓ 
DARABJAI

A leletből több minden hiányzik, 
ami egyébként az étkezési készletek 
tartozéka volt, és a hasonló kincsle-
letek része. Nincsenek kis edények, 
tányérok, kanalak. Hogy ezek előke-
rültek-e és hol vannak, nem tudjuk.
Egy különleges ezüsttárgyat, amelyet 
még 1879-ben Polgárdiban a Kő-
szárhegyen (Fejér megye) találták és 
a Magyar Nemzeti Múzeum őriz, a 
Seuso-kincshez lehet kapcsolni. Ez a 

mitológiai tengeri lényekkel díszített 
quadripusz - összecsukható és hor-
dozható asztal - ezüstből készült, és 
hasonló tárgy nem került még elő a 
4. századból. Egyidős a Seuso-kincs 
edényeivel, a vadászjelenetes tállal. 
A kincs és a quadripusz jól kiegészítik 
egymást. Mindegyikük a 4. századi, 
késő császárkori ötvösművészet 
kimagasló és egyedülálló emléke. A 
quadripuszt a Balatontól északkeletre 
rejtették el. Lelőhelye ugyanabban a 
körzetben fekszik, ahol hajdan a Seu-
so-kincset is használták. Ezért ugyanaz 
a tulajdonos használhatta a tárgyakat.

RÉGÉSZETI ÉRVEK
Kérdezheti az olvasó: ha ennyi érv 
szól amellett, hogy a Seuso-kincset 
egy gazdag római földbirtokos a 
Dunántúlon használta, akkor miként 
volt lehetséges, hogy a New York-i 
perben nem ítélték oda a kincset Ma-
gyarországnak? Az ok – eltekintve 
a különféle érdekek közrejátszásától 
– roppant egyszerű. A régészeti ér-
vek kétségtelenül tanúsítják a lelet 4. 
századi dunántúli használatát, de nem 
tudják bizonyítani a lelet dunántúli 
megtalálását és a lelőhelyét. A ré-
gészeti, tudományos érvek bármeny-
nyire meggyőzők, nem azonos minő-
ségűek egy bűnügyi vizsgálat során 
nyert bizonyítékokkal. Ezért fontos 
minden olyan értesülés, amely a kincs 
előkerüléséről és az esetleg Magyar-
országon lappangó további tárgyakról 
szólnak.

Forrás: Tóth Endre: Római 
kincslelet (História 2002/09-10)

Titkok nyomában

A SEUSO-KINCS REJTÉLYE
Egy amatőr régész, Sümegh György találta minden valószínűség szerint Polgár-
di-Szabadbattyán-Kőszárhegy térségében a kincset. A lelet pannóniai eredetét 
közvetett régészeti és nyomozati bizonyítékok láncolata igazolja, de a leg-
fontosabb bizonyíték az említett tálon olvasható Pelso felirat. Sümegh György 
1980 decemberében rejtélyes módon meghalt.



– Milyen ma Sárkeresztesen élni?
– Gondolom jó, hiszen a Fehérvárról 
kiköltözők, valamint a távolabbi tele-
pülések lakói közül itt házat, telket 
vásárlók miatt az elmúlt tizenöt évben 
csaknem megduplázódott a lakosság 
száma. Jelenleg mintegy 1600-an 
laknak Sárkeresztesen. Összközműves 
településünkön idén még a kábeltévét 
szeretnénk bekötni, erre hamarosan 
sor kerül. Belterületünkön nincs már 
földút, tavasszal rendbe tesszük az 
újhegyi szőlőkhöz vezető külterületi 
utat is – erre SAPARD pályázatot 
nyertünk -, így könnyebben megkö-
zelíthető lesz a temető is. A víznyo-
mással még gondunk van, de mire 
ezeket a sorokat olvassák, átadjuk 
az új tűzi- és ivóvíz nyomásfokozó 
berendezést. Öt településsel kö-
zösen pályázunk a belvízelvezetésre, 
reméljük, ez a kérdés is hamarosan 
megoldódik.

– Ha újabb emberek akarnak 
Sárkeresztesre költözni, tudnak 
nekik telket biztosítani?
– Szinte beépült az egész falu. Nem 
akarjuk túlnőni magunkat, ám volna 
még lehetőség utcák nyitására, lakó-
telkek kialakítására. Erre egy-két éven 
belül kerülhet sor. Pedig tényleg jó itt 
élni, úgy gondolom. Óvodánk három 
csoporttal működik, minden igényt 
kielégít. A gyerekek ismerkedhetnek a 
számítógéppal, sószoba, teszi vonzó-
vá, még Fehérvárról és a szomszédos 
Moha községből is hoznak ide gyere-
keket. Ez az intézményünk módszertani 

központ is, hiszen itt van a székhelye 
a Székesfehérvár-környéki Óvoda-
vezetők Egyesületének. Négyosz-
tályos iskolánknak jó a felszereltsége, 
csak sajnos tornatermünk nincs. Ezért 
a megyeszékhelyen bérelünk termet és 
uszodát, oda visszük a gyerekeinket 
testnevelés órára. Mindent elköve-
tünk, hogy az itt élők komfortosan 
érezzék magukat. Célunk az, hogy 
már ifjúkorban megismerjék egy-
mást a gyerekek, ez lehet a későbbi 
faluközösség magja. Ők lehetnek azok, 

akik erősítik az idetartozás érzését, a 
lokálpatriotizmust.

– Eszerint Sárkeresztes amolyan 
alvótelepülés?
– Az volt, hiszen napközben kevesen 
tartózkodnak itt. Örömteli fejlemény 
viszont, hogy a minap megalakult a 
Sárkeresztesért Egyesület, mintegy 
harminc taggal. Ők azok a gondolko-
dó, segítőkész emberek, akikkel köz-
ösen elérhetjük célunkat. A közösség-
építés fontos színtere a sport, öntö-
zőberendezéssel ellátott focipályánk, 
aszfaltos kosár- és röplabdapályánk is 
van. Rendezvényeink, a júliusi falunap, 

és a szeptember végi szüreti felvonulás 
és bál is az összetartozás élményét 
nyújtják.

– A helyi vállalkozók hogyan 
viszonyulnak az önkormányzat-
hoz?
– Nagyon jó a kapcsolatunk az itt 
működő vállalkozásokkal, amelyek 
száma közel száz. Vállalkozóbarát 
önkormányzatként mindössze 0,5 
% iparűzési adót szedünk. Leg-
nagyobb helyi munkáltatóink a Gigi 

Cérnakesztyűgyár és a TSZ-ből 
alakult Mezőgazdasági Rt. Ám a 
többiek – fuvarozók, iparosok, fa-
kereskedők – is odateszik magukat a 
község érdekében. Támogatják ren-
dezvényeinket, elvégzik a fűnyírást a 
focipályán, havat takarítanak – ki-ki 
ereje, tehetsége szerint.

– Mi a polgármester nagy 
álma?

– Az, hogy végre legyen rendes 
faluközpont, ahol helyet kaphatnak 
új oktatási, művelődési, igazgatási 
és egészségügyi intézmények mellett 
a lakossági igényeket kielégítő keres-
kedelmi és vendéglátóipari egységek 
is. Reméljük, néhány év múlva ez a 
nagy-nagy tervünk is megvalósul. Ez 
a település, az itt élő, környezetükre 
is igényes, gondos emberekkel igazán 
megérdemelné, hogy ne csak alvótele-
pülés, hanem megtartó, jó közösséggel 
rendelkező, igazi falu legyen!

Másfél évtized alatt csaknem duplájára nőtt a lakosság

SÁRKERESZTES NEM AKARJA 
TÚLNŐNI MAGÁT

Sárkeresztes mindössze nyolc kilométerre fekszik Székesfehérvártól, a község 
életében tehát meghatározó szerep jut a megyeszékhelynek. A lakosság mint-
egy 80 %-a jár dolgozni a nagyvárosba, és sokan csemetéiket is oda hordják 
iskolába. Krähling János polgármester és az önkormányzat ugyanakkor azon 
dolgozik, hogy nőjön a község megtartó ereje, alakuljon ki igazi faluközösség.

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu



– A művészet valójában arról szól, 
hogy az ember kreatívan próbál 
gondolkodni, és olyan arcát mutatja 
meg a világnak, ami az ő közvetí-
tése nélküle nem látható. Engem is 
folyamatosan képi és emberei 
hatások érnek, ha megyek az utcán, 
ha kirakatokat nézek, kerítésen egy-
másra ragasztott, félig letépett 
plakáthalmazt, ha öreg tárgyakat 
találok a poros padláson, vagy 
szeméttelepen. Egymáshoz nem illő 
dolgok kerülnek egymás mellé eköz-

ben kollázs és montázsszerűen, ami 
elindít egy gondolkodási folyamatot 
bennem, egy nem verbális megfo-
galmazást, s ami azt érzékelteti, 
hogy a művész szemszögéből min-
den másként is értelmezhető, mint 
amilyen az a valóságban.

– Absztrakt képeivel is azt a va-
lós világot gondolja tovább va-
lójában, amiben él és létezik?
– Az absztrakt művész is a való-
ságot reagálja le a maga formanyel-

vével. Sok esetben azt, hogy a világ 
emészthetetlen, alkalmatlan emberi 
létezésre. Káosz van, nem találja 
benne magát megfelelő helyen az 
ember. Máskor azt sugallja képei-
vel, hogy rend és harmónia van, a 
képekben matematika, arányok és 
súlypontok, s ezek segítségével hoz 
létre az üres felületen egy olyan vi-
lágot háromszögekből, körökből és 
mértani idomokból, ami valamiféle 
összeszedettséget, harmóniát állít a 
káosz helyébe példaként.

Titkot mutatni, miközben a titok rejtve marad

SZENTES OTTOKÁR KIÁLLÍTÁSA 
SZÉKESFEHÉRVÁRON

Szentes Ottokár Sárkeresztesen él és alkot. A magyar kultúra napján nyílt 
meg legújabb tárlata a megyeszékhelyen. Kísérletező festő. Kísérletezik ön-
magával és a világ dolgaival, miközben egészen egyedi művészetet hoz létre. 
Művészetének egyik pólusa az időtlenséget árasztó, rendkívül finom színhatá-
sú festészete, másik pedig az a különös, nem szó szerint értelmezhető világ, 
amelyben a titkokat elegyíti a rációval. Művészetében még sincs kétféleség, 
mint mondja. Képein mind két esetben a természet és az ember jelenik meg, 
csak más módszerekkel.  



– Ön egy nagyon derűs világot 
hoz létre absztrakt képeivel. Az 
ember sétál közöttük, és jó kedve 
lesz tőle. Ön tehát azt akarja 
kivetíteni művészetében, hogy jól 
érzi magát ebben a világban?
– Vannak a világban drámák, vannak 
súlyos gondolatok, példaként fel 
lehet mutatni tragédiákat, és egyér-
telműen helye van életünkben ennek 
a gondolkodásnak is, én mégis olyan 
képi világot szeretnék teremteni, akár 
festészetemben, akár a kísérletező 
absztrakt tárgyakat felvonultató al-
kotásaimban, hogy jól érzem magam, 
ha alkothatok. Munka közben fel-fel-
röhögök, s azt mondom magamnak:
– De hülye vagy, hogy ilyenek jutnak 
az eszedbe! S közben arra gondolok, 
ha nekem ilyen jó kedvem van ettől, 
feltehetően, azok is jókedvűekké 
válnak, akik a kiállító teremben talál-
koznak dolgaimmal, s talán azt hiszik: 
– Ez sem egy anyától született! 

– S ebben a kísérletező mű-
vészetben találkozik ember a 
természettel?
– Ezek a képek a modern és poszt-
modern határán születnek. Benne 
vannak az esetlegességek, a füvek, 
az ázott papírok, a vasdarabok, a 
fejlődő, lüktető, nem igazán gatyá-
ba rázható organikus világ. S benne 
vannak a szabályok, mert ezek a 
képeken kimért mértani formában, 
szigorú üveglapok között jelennek 
meg, amit a szerkesztő ember pon-
tosságával rakok össze. Ennek van 
egyfajta kontrasztja, s ez mutatja 
meg mindazt, amiről mai világunk 
szól. Meddig tarthatja kontroll alatt 
az ember a természetet, és mettől 
nem avatkozhat be rendjébe. Hol 
a határ, a végső pont, amin nem 
mehet tovább.

– Van egy másik művészi világa 
is, festészete. Ez a titkokkal teli 

világ. Nem karakteres ez 
a táj, inkább álomszerű. 
Olyan, mintha ég és föld 
között lebegne minden. 
Hogyan jön ez a kétféle 
stílus össze egy ember 
művészetében?
– Nincsen ebben semmi 
titokzatos. Van egy látvány, 
egy táj, ahol az ember meg-
fordul, és megszereti ezt 
a tájat annyira, hogy meg-
örökítse. Közben átalakítom, 
átfogalmazom élményeimet, 
így aztán a természetet egy-
szerűen megörökítő képeken 
is megjelenik az absztrakt egy 
folt, egy pacni vagy festék-

csorgás formájában. Létrejön ezáltal 
egy szép felület, miközben konkrét 
váza van a tájnak. A titok ebben 
van. Miért alakult át, mitől lett más, 
mint az eredeti látvány. Ezért nincs 
a művészetemben kétféleség. Mind 
a két esetben harmóniát és derűt, 
valamiféle szépséget fogalmazok 
meg egy bizonyos formában. Ez jut 
el az emberekhez. Ahhoz is, aki az 
egyik fajta stílusra, s ahhoz is, aki 
a másikra vevő. A titkok egyébként 
nagyon fontosak. Titkok nélkül nem 
érdemes igazából csinálni semmit, 
de nem is érdemes megfejteni 
ezeket. A művészet olyan, mint egy 
nő. A természetnek, a szépségnek, 
egy nőnek, egy képnek a titok a 
lényege.

J. Mező Éva



– Hatalmas forgalmat kell lebonyo-
lítania e régi buszpályaudvarnak, s a 
jelentősen megnövekedett forgalmi 
igényeknek már nem tud eleget ten-
ni. Nemcsak a forgalmi körülmények 
tarthatatlanok, hanem a pályaudvar 
műszaki állapota, környezetvédelmi 
és utasbiztonsági helyzete is méltat-
lan Székesfehérvárhoz – állapította 
meg Tóth István. – Több mint egy 
évtizede megoldatlan probléma az 
autóbusz-pályaudvar átalakítása, 
esetleges elköltöztetése. Ezért 
különösen nagy örömünkre szolgál: 
az önkormányzattal közösen megta-
láltuk a megoldást a buszpályaudvar 
felújítására. Megszületett tehát a 
döntés, de rögtön hozzá kell ten-
nem: távlati céljaink között, szintén 
az önkormányzattal közösen, szere-
pel egy másik, új buszpályaudvar 
létrehozása is. Ez a vasútállomás 
mellett létesülne, együtt a jelenlegi 
vasúti közlekedés és a vasúti pálya-

udvar épületének rekonstrukciójá-
val. Így kialakulhatna ott egy olyan 
közösségi közlekedési csomópont, 
ahol a vasúti, a helyközi, a távolsági 
buszközlekedés és a városi közleke-
dés egyszerre jelenhetne meg. Egy 
korszerű közlekedési csomóponttal 
a következő évtizedek forgalmi 
igényeit a kor követelményének 
megfelelően lehetne kiszolgálni. 
Később, ha megszületik a vasút 
melletti központi pályaudvar, akkor 
is megmarad a Piac téren az autó-
busz-állomás, kevesebb feladattal, 
tehermenetesített városközponttal. 
Ez hatalmas forgalmi szervezést, át-
alakítást igényel majd, hiszen át kell 
gondolnunk a helyi közlekedés teljes 
szerkezetét. Ekkor ki kell alakítanunk 
egy olyan körjáratot, amely a vas-
úttól szinte ötpercenként indulna, 
hogy a beérkező vonatról, helyközi 
vagy távolsági buszokról a Belváros 
azonnal elérhető legyen. Az EU 

forrásait, támogatási lehetőségeit ki 
kell használnunk, hiszen ez igen je-
lentős beruházás lesz. Bízunk az EU 
támogatásában, hiszen az egyénivel 
szemben a közösségi közlekedés, 
az energiaracionalizálás, a környe-
zetvédelem mindegyik kérdésköre 
felfűzhető ebben a projektben, és 
reményeink szerint kivitelezhető lesz 
néhány év múlva.

– És addig? Hol és hogyan 
alakítják át a Piac téri buszpá-
lyaudvart? 
– Több lehetőség felvetődött, 
hová költözzön. Talán a legjobb 
megoldás az lett volna, ha a Palotai 
út túloldalán kap helyet, de külön-
böző okok miatt erre nincs lehető-
ség. A jelenlegi helyen kell tehát 
korszerű megoldást találnunk. A 
forgalmi irányító részt, a gépkocsi-
vezetői várakozót, a jegypénztárt, 
elővételi pénztárat kitelepítjük, 

Jelentős változások Fehérváron, a Piac téren

MILYEN LESZ AZ ÚJ 
BUSZPÁLYAUDVAR?

Székesfehérvár nagy közlekedési csomópont, jelentős közlekedési főútvonalak 
találkozási helye. Budapest közelsége is hozzájárul ahhoz, hogy a régióban itt 
a legnagyobb a forgalom az autóbusz-pályaudvaron. Fogadják a vonzáskör-
zetből beérkező buszokat, s a Dunántúl nyugati és dél-nyugati része felől a 
Budapest felé haladó távolsági buszjáratok mind érintik a fehérvári Piac teret. 
Veszprém, Szombathely, Zalaegerszeg, Kaposvár és a Balaton, de még észak-
ról, Győr és Tatabánya felől is bejönnek a járatok Fejér megye székhelyére. 
Tóth Istvánt, az Alba Volán Rt. vezérigazgatóját arra kérte lapunk: elemezze a  
jelenlegi helyzetet, továbbá szóljon a rövid és hosszú távú tervekről.  



mégpedig a jelenlegi pályaudvar 
mellett található Városgondnokság 
épülete melletti foghíjterületre. Itt 
épül majd egy új, korszerű épület, 
amely egyrészt a közlekedéshez 
közvetlenül kapcsolódó feladatokat 
oldaná meg, másrészt közösségi 
célokat szolgálna. A régi épület 
lebontása után az utazó közönség 
számára nagyobb mozgástér kelet-
kezik. A forgalmi részt és az utat 
is átalakítjuk. Első lépésben az új 
épületet kell felépíteni, aztán kö-
vetkezhet a költözés. 

– Mikor valósul meg ez és a 
rekonstrukció többi része?
– Reményeink szerint az év végére 
vagy jövő év elejére a költözés 

megtörténik. Ezt követően elbontjuk 
a középső épületrészt, és 2006 
tavaszán vagy nyarán kezdődhet a 
buszpályaudvari rész átalakítása. A 
forgalmi szempontok mellett igé-
nyünk van arra, hogy több érkező, 
illetve indító állás legyen, és fi-
gyelembe kell vennünk még egy fon-
tos szempontot. E régi pályaudvar 
átadása óta a buszok méretei jelen-
tősen megnőttek. Fontos szempont 
számunkra az utasok biztonsága is. 
A buszok között és a Palotai úton 
rendkívül balesetveszélyes, amikor 
szabálytalanul közlekednek azok a 
gyalogosok, akik a buszra sietnek, 
vagy épp megérkeznek. Minden-
képpen szeretnénk megteremteni a 
balesetmentes, kulturált közlekedés 
feltételeit, s kialakítjuk a korszerű 
utas-tájékoztatás új rendszerét. 
Nagy változás történik környezetvé-
delmi szempontból is, hiszen lénye-
gesen kevesebb lesz a feleslegesen 
járó és várakozó autóbusz.

– Ez a beruházás jelentős 
költségeket feltételez. Milyen 
forrásokból fedezik?
– Megállapodtunk az önkormány-
zattal: az épület teljes kivitelezését 
az Alba Volán Rt. 2005-ben 
magára vállalja. Ez már szerepel 
az Rt. Igazgatósága és Felügyelő 
Bizottsága által elfogadott idei üz-
leti tervben is, 200 millió forintos 
összeggel. Az út és a gyalogosfor-
galmi, a le- és felszálló részek jövő 
évi kialakítása, előzetes elképzelé-
sek szerint, félmilliárd forintos nagy-
ságrendű. Ez a 2006-os projekt 
az önkormányzat feladata lenne. S 
a tervek szerint a jövő év végétől 
Székesfehérvár rangjának megfe-
lelő, a városközpont arculatához 
illeszkedő, korszerű autóbusz-pá-
lyaudvar szolgálja majd az utazó 
közönséget. 

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

KIRÁNDULNI SZERETNE? 
VÁLASSZON CSOPORTOS UTAZÁSAINK KÖZÜL!

Elhelyezés: 2-3 ágyas fürdőszobás szobákban
Ellátás:  félpanzió
Részvételi díj:                                             56.900,- Ft/fő

ATTILA-DOMB ÉS KINCSEM LOVASPARK: 
2005. MÁJUS 28.
Részvételi díj:                              3.500,- Ft/fő

A RÉSZLETEKRŐL ÉS
TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL 

ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN!

IRÁNY A STYRASSIC PARK!    2005. JÚNIUS 25.

Részvételi díj:                              4.900,- Ft/fő

ERDÉLYI BARANGOLÁS:   2005. MÁJUS 2 – 7.

AGGTELEK – KASSA – EGER:   2005. JÚNIUS 3 – 5.

Részvételi díj:                              4.900,- Ft/fő

A FERTŐ-TÓ VONZÁSÁBAN: 2005. JÚLIUS 30.

Részvételi díj:                              5.900,- Ft/fő

B.Cs.





– Hadd büszkélkedjek egy kicsit 
– kezdte beszélgetésünket Heiter 
Tamás –. Két hete működik a telepü-
lés új weboldala, amelyet egy helyi 
vállalkozó, Horváth Péter készített, 
aki mellesleg a Lovasberényi Alko-
tótábor vezetője is. Ezen a portálon 
minden akképpen van rajta, ahogy mi 
elképzeltük. Érdemes tehát tallózni a 
www.lovasbereny.hu oldalon!

Sokan a mai vezetés szemére 
hányják, hogy nincs látványos 
fejlődés a faluban. Ez nem csoda, 
hiszen tervezés szinten évtizedes 
elmaradást kellett pótolni az 
elmúlt két évben. Meg kellett 
alkotni a rendezési tervet, a szer-
kezeti szabályozási és hulladék-
gazdálkodási tervet. Pályázatokat 
kellett írni, hogy az elképzelt 
fejlesztések megvalósuljanak.

– Az idei év már a cselekvésé – foly-
tatta a polgármester –. Az utolsó 
PHARE-pályázaton nyertünk nyolc-
vanmilliót az iskolának. Ez részben 
egy új szárny megépítését, részben 
pedig a dislexia prevenció keretében 
saját tananyag kifejlesztését takarja. 
Októbertől tagiskolánk lesz a szom-
szédos Vereb község intézménye, a 
két település gyerekei multimédiás 
oktatásban vehetnek részt. Három 
utat, két szolgálati lakást, a könyv-
tárat  és a sportcsarnokot újítjuk fel, 
gyermekorvosi rendelőt, buszmeg-

állót, játszóteret építünk, gondosko-
dunk a felszíni vízelvezetésről. Nincs 
csatornánk és szennyvíztisztítónk, 
ezen is változtatnunk kell. A Lujza-
majorba, a volt laktanya területére 
újabb és újabb vállalkozókat várunk, 
akik segíthetnek a foglalkoztatási gon-
dok megoldásában.

Heiter Tamás nagy bánata, hogy 

nincs étterem és szálláshely a faluban, 
pedig rendezvényeik, műemlékeik, 
programjaik nagyon sok hazai és kül-
földi látogatót vonzanak.

– Sorolni is elég az eseményeket 
– mutatja rendezvénytervüket –. 
Tavasszal rendezzük a hagyományos 
Lovasberény-Pátka túrát, amelyre a 
MÁV nosztalgiavonatot indít Fehér-
várról, a hét kocsi mindig megtelik. 

Május elsején lesz a hagyományos falu-
nap, júniusban pedig országos gyalog-
lóbajnokságot rendeznek. Pünkösdkor 

a Kodály-kóros lép fel, augusztus 
huszadikán pedig borversenyt tartanak 
a szőlősgazdáknak az egyedülállóan 
különleges Cziráky körpincénél. Nyá-
ron lesz újra alkotótábor, háromhetes, 
ingyenes napközistábort szerveznek az 
iskolásoknak, ősszel pedig a szüreti bál 
a nagy esemény. Az őszi kerékpáros 
túrát immár negyedszer rendezik meg, 
még Kanadából is jöttek a több mint 

négyszáz bringást megmozgató 
eseményre.

– Fontos feladatunk a köz-
ség vonzóvá tétele – búcsúzik 
a polgármester –. Ebben sokat 
segít dr. Csíkváry István, Német-
országban élő állatorvos, aki 
faluházat vett a községnek, és a 
páratlan lovasberényi zsidóteme-
tő megújításán munkálkodik. De 
említhetném az idetelepülteket, 

Hantos Balázs operaénekest, vagy 
Ütő Endrét, az Operaház nyugalma-
zott igazgatóját, aki magángalériát tart 
fenn kerámiagyűjteményéből, és saját 
alkotásaiból. Persze a tősgyökeres he-
lyiekről sem feledkezhetünk meg, na-
gyon aktív a nyugdíjas klub és a polgár-
őrség, a tánccsoport, valamint elismerés 
illeti a szinte minden megmozdulásban 
élenjáró Faluvédő Falukört, amelyet 
Bédné Halmi Zita vezet. Együtt velük 
reméljük vissza tudjuk adni Lovasberény 
elveszni látszó hírét, rangját!

Újra élni akar a „bezzeg” falu

PEZSGŐ SZELLEMI ÉLET 
LOVASBERÉNYBEN

Mindössze kilenc kilométerre Velencétől, a tó vízgyűjtő területén található a 
Czirákyak egykori faluja, a 2700 lelkes Lovasberény. Húsz évvel ezelőtt még 
„bezzeg” falunak nevezték, mert érdem, kiváltság volt berényinek lenni. A rend-
szerváltozás után aztán valahogy visszaesett minden, az akkori vezetők elfe-
lejtkeztek a településmarketingről. Az utóbbi ciklusban megválasztott Heiter 
Tamás polgármester az önkormányzattal, az itt élőkkel, és a jóakaratú „jött-
mentekkel” azon fáradozik, hogy visszaállítsák Lovasberény régi hírnevét.

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu

http://www.lovasbereny.hu


A kistérség a Pilis- és a Gerecse-hegység völgyekkel szabdalt hegyes, 
dombos területének tizenöt települését foglalja magában. A turisták az 
Országos Kék Túra útvonalán ismerkedhetnek e vidékkel. A területen át-
haladó fontos közutak, a több mint két évszázados szénbányászat, az 
itt megtelepült energia- és gyógyszeripar, a finom bort adó szőlő, és a 
vadban gazdag erdőségek jó levegője minden történelmi kor embere szá-
mára vonzóvá tették a tájat. 
A fontos római-kori, Árpád-kori emlékeket őrző vidék a török időkben 
jórészt elnéptelenedett. A XVII. század első évtizedeiben a visszatelepült 
régi lakosok mellé német és szlovák telepesek érkeztek.
A kistérség önkormányzatai február hónapban bejelentették a többcélú 
kisebbségi társulás megalakulását, valamint pályázatot nyújtottak be a 
szlovákiai Udvard térségével, közös idegenforgalmi projekt megvalósítá-
sára.
Ha munkájuk, összefogásuk eredményes lesz, a kistérség lassan kilábal-
hat a bányászat megszűnésével járó traumából, és ragyogó természeti 
adottsági miatt hazánk egyik idegenforgalmilag legvonzóbb tájegysé-
gévé válhat.



– Hogyan ápolják a hagyomá-
nyokat Csolnokon?
– A 3400 lakos jelentős része 
német származású. Az önkormányzat 
igyekszik az itt élőket maximálisan 
szolgálni. Nagy hangsúly fordítunk a 
civil szervezetek támogatására, mivel 
ezek azok az egyesületek, akik so-
kat tesznek a település fejlődéséért. 
Rajtuk keresztül tudjuk megőrizni 
hagyományainkat és a sportéletet 
településünkön. Az országos hírű 
Csolnoki Bányász Fúvószenekar szá-
mos szép eredménnyel dicsekedhet. 
Megalakulását 1860-tól számítjuk, 
jelenlegi vezetője 1961 óta Fódi 
János karmester. 
A Német Nemzetiségi Vegyes 
Kórus Kultúrcsoport néven alakult 
1951-ben. A csoport többszöri 
megszakítással működött, majd leg-
utóbb 1986-ban alakult újjá Selmeczi 
Józsefné kezdeményezésére és azóta 
folyamatosan működik. Elsősorban 
helyben gyűjtött német népdalokat 
adnak elő. 2001. augusztus 30-án 
művészeti nívódíjjal tűntették ki, a 
bányász kultúra hagyományainak ápolá-
sáért. Művészeti vezetője Fódi János, 
vezető: Inkó Sándor és Kocsis László.
A Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánc-
csoport 1990-ben alakult néhány 
lelkes fiatal kezdeményezésére. Céljuk 
az 1951-ben elkezdett, majd meg-
szakadt hagyomány újraélesztése és 
továbbvitele volt. Repertoárjukban 

főként helyi gyűjtésű koreográfiák 
szerepelnek, de Wenczl József és 
Manninger Miklós koreográfusok 
munkáit is szívesen táncolják. Veze-
tőjük Tafferner Ingrid.
Két német településsel (Jettingen-
Scheppach és Ubstadt-Weiher) van 
partnerkapcsolatunk, egyesületeink 
és a magánemberek is aktívan részt 
vesznek ebben az együttműködés-
ben. Eddig évről évre kölcsönösen 
szerveztünk programokat mindegyik 
településen, idén is várjuk barátainkat 
hagyományos falunapunkra, amelyet 
július 29-31. között rendezünk. 

– A szellemi oldal után beszél-
jünk a fizikairól is!
– Ezen a téren sincs okunk panaszra. 
Az itt működő vállalkozók nagy-
mértékben befolyásolják a lakosság 
életét. A munkanélküliség nagyon 
kis százalékban van jelen, ez részben 
a helyi vállalkozások nagy érdeme, 
de a környező városokba is sokan 
járnak munkát vállalni. A Csolnoki 
Szerelvénygyártó Kft nagyrészt az 
önkormányzat tulajdonában van a 
privatizáció óta, és sokat segít köz-
ségüknek és az itt élőknek. 
Intézményhálózatunk jó helyzetben van, 
úgy ítélem meg, hogy magas színvonalú 
az ellátottság. Az iskola és az óvoda 
mellett egy szociális gondozási közpon-
tot és egy zeneiskolát is fenntartunk. 
Ezeken kívül működtetünk még egy 

összetett sportlétesítményt. Rendelke-
zünk egy sportcsarnokkal és a térségben 
egyedülállóan egy uszodával. Reméljük, 
hogy a térségi feladatot ellátó intézmé-
nyeink működtetéséhez a jövőben fo-
gunk állami segítséget kapni. 

– Hogyan alakul a falu képe az 
elkövetkező időben?
– Az elmúlt tizenöt évben rengeteg 
fejlesztést hajtottunk végre. Az 
infrastrukturális kiépítettségünk teljes. 
Gondolok itt a kábeltévé-, gáz-, csa-
torna- és a telefonhálózatra. Az útjaink 
95%-a aszfaltozott, de itt van egy kis 
probléma, mivel a közművek kiépítése 
közben a bontások miatt sok utcánk 
felújításra szorul. Ez a legsürgősebb 
ránk váró feladat. Szerencsére itt úgy 
néz ki, hogy lesz pályázati lehető-
ségünk. Az elmúlt időszakban egy 
panzió épült Csolnokon, ami előse-
gíti a turizmus fellendülését. Az ön-
kormányzat és szervezeteink is segítik a 
vendéglátás fejlődését, hiszen nagyon 
fontos valamennyiünknek az idegenfor-
galom fellendítése. Településrendezési 
tervünket, amely tíz évig megállta a 
helyét, felül kell az idén vizsgálni, mert 
az évek során sok körülmény megválto-
zott. Ez a terv fogja majd meghatározni 
a következő időszak területrendezési és 
fejlesztési feladatait.

Hagyomány és korszerűség

CSOLNOKON MA MÁR NEM 
A BÁNYÁRÓL BESZÉLNEK

Csolnok történetében jelentős változásokat a XVIII. szá-
zad hozott, amikor is a falu mai lakosságának 60%-át ké-
pező német népcsoportok települtek be. A lakosság nagy 
része még ma is beszéli a bajor-frank keverék nyelvjárást. 
A szénbányászatnak köszönhetően a II. világháború után 
Csolnokról nem telepítették ki a német lakosságot, így 
tudott a németség a mai napig is fennmaradni. Bérces 
József polgármester 1990 óta vezeti az önkormányzatot.

Lepsics Gergő
lepsicsgergo@regioregia.hu



– Ki ma Magyarország legerő-
sebb embere?
– A nemzetközi erős emberek szö-
vetsége az eddigi eredményeim alap-
ján, tiszta, dopping nélküli verseny-
zői eredményeimet figyelembe véve 
engem nevez a világ(!) legerősebb 
emberének. Ebből következik, hogy 
hazámban is annak tartanak.

– Mi a véleménye; van-e itthon 
olyan versenyző, vetélytárs, aki 
méltó utód lehetne?
– Nem áll szándékomban olya-
nokról nyilatkozni, akik nem a 
tiszta, becsületes sport művelői, így 
– sajnos – csak Lackó fiamat említ-
hetem. Ő saját nevelés, így biztos 
lehetek benne, hogy nem használ 
semmiféle szert. Hiba, de az erős 
emberek versenyein nincs semmi-
féle szűrés. Én azért beszélhetek 
bátran, mert minden versenyen 
önköltségen, a sport tisztasá-
gának áldozva végeztetem el 
magamon a doppingvizsgálatot. 
Nem vádolok senkit, de érde-
mes azon elgondolkozni – főleg 
a fiataloknak –, hogy több mint 
tizenhat éve tartó versenyzői 
pályafutásom alatt több társam 
kapott szívinfarktust. Minden-
ki maga döntse el, hogy a nagy 
erőlködés vagy valami más állhat-
e a háttérben...

– Fekete-show, VB-k, EB-k 
rendezése, menedzselés. 
Ezek a dolgok, gondolom, 
rengeteg energiát igényel-

nek. Elgondolkodott-e már 
azon, hogy milyen szintre tudna 
eljutni, ha a nap huszonnégy 
órájában a sporttal foglalkoz-
na?
– Nem. Szerencsére fejben és fizikai-
lag is hihetetlen teherbíróképességgel 
lettem megáldva, így ezek a dolgok 
nem fárasztanak. Meg aztán bele is 
szoktam már ebbe a pörgős, edzős 
életmódba. Nagy segítség, hogy a 
Dreher sörgyárak Kőbányai márkája 
szponzorál minden évben egy adott 
összeggel, így a felkészülésemet, 
mindennapi szükségleteimet tudom 
fedezni. Viszont ha a nemzetközi 
szövetségtől jogot kapok egy-egy 
világverseny megszervezésére, akkor 
aztán beindul a kalapozás.

– Milyen tervei vannak a kö-
zel- és a kicsit távolabbi jövőre 
nézve?
– A legaktuálisabb az, hogy 2005-
ben én rendezhetem az erős emberek 
első világméretű olimpiáját. A hely-
szín Magyarország egyik nagyvárosa 
lesz. Tizennégy ország képviselteti 
magát majd a versenyen, a nagy 
erőket képviselő skandináv országok-
tól kezdve, az USA-n át, egészen 
Ausztráliáig, de még Afrika is indít 
egy csapatot. Az, hogy az én párom 
ki lesz, még nem dőlt el, de hama-
rosan kiválasztom. Kicsit később, 
2006-ban rendezik meg a csapat 
világbajnokságot.
Azért nagyon fontos ez a két verseny 
számomra, mert ha esetleg sikerül 
mindkettőn a dobogó legfelső fokára 

állnia a magyar csapatnak, akkor 
elmondhatom magamról: mindent 
elértem, amit ebben a sportágban 
el lehet érni.

– Fontolgatja a visszavonulását?
– Ötvenéves koromig mindenkép-
pen folytatni szeretném az aktív ver-
senyzést, de ha erőm engedi, akkor 
akár később is. Ne feledjük, hogy 
hivatásos erőművész is vagyok, azt 
pedig biztos, hogy sokáig fogom 
még csinálni.
– Elképzelhetőnek tartom, hogy 
visszavonulásom után is a sport-
ágban dolgozzam, de csak akkor, 
ha találok olyan versenyzőt, aki 
hozzám hasonló alázattal és tiszta-
sággal áll a sporthoz.

“A versenyeken elsősorban magyar vagyok, másodsorban Fekete László.”

TISZTA SPORTOT SZERETNÉK
Fekete László kétszeres európa- és világbajnok, világkupagyőz-
tes erős ember, erőművész, és egyben a kőgolyóemelés Guinnes-
rekordtartója – egy 232,5 kg súlyú golyót kellett feltennie egy 
130 cm magas emelvényre-. A modern idők Toldi Miklósa Csol-
nokon él, tudatosan nem választotta a munkája szempontjából 
jóval praktikusabb Budapestet, mint mondja, féltette magát, 
hogy elcsábul, és nem tud majd teljesen a sportra koncentrálni. 
Ma már mindenkinek egyértelmű: jól döntött... 



– A fia utód vagy érdeklődő?
– Most még csak érdeklődő. Egyértelműen: született 
tehetség, amit a közönségnek is megmutatott, hiszen a 
tavalyi natúr erős emberek országos bajnokságán második 
lett, mögöttem. Sőt, volt olyan versenyszám, amiben meg 
is vert. Húszéves, hetvennyolc kiló, és tizenkétszer egye-
nesedik ki kétszázötven kilóval a kezében. Azt hiszem, ez 
önmagáért beszél.

– Mi volt a legemlékezetesebb élmény a karrierjében?
– Rögtön az elején, 1988-ban, az első világversenye-
men párba kerültem az akkor már kétszeres világbajnok, 
száznegyven kilós – én akkor kilencvenhat voltam – Bill 
Katzmayerrel. Ez az ember legenda a mi sportágunkban. 
Körülbelül húsz éve tartja az erőemelési világrekordot, és 
senki sem képes megdönteni. Az első versenyszám az volt, 
hogy hat különböző száz kilós tárgyat kellett feltennünk 
egy távolabb álló teherautó platójára. Én rutintalanságból 
a műanyaghordót hagytam a végére. Szinte megvertem, 
amikor az a bizonyos hordó kicsúszott a kezemből. Újra fel-
emelve láttam, amint elmegy mellettem. Így győzött. Utána 
odaállított maga mellé a BBC kamerái elé, és azt mondta, 
hogy ez az ifjú magyar a tapasztalatlansága miatt nem vert 
meg, ha komolyan veszi, világbajnok lesz. Az lettem.

Mórocz András



A KASTÉLY EGYKORON 
A középkori alapokon kiépített ba-
rokk kastély együttest Hild József 
1834-ben “divatosította”, amikor 
Sándor Móric, az Ördöglovas fe-
leségül vette Metternich lányát. Az 
új kiépítés kulisszahomlokzatokkal, 
rátétekkel, kiegészítésekkel foglalta 
egységbe a korábbi melléképülete-
ket, és ezzel létrejött Magyarország 
egyik legszebb klasszicista kastély-
együttese. A főépület sásleveles 

oszlopfőkkel kialakított elegáns 
portikuszt kapott, kocsiáthajtók 
épültek ki a díszudvar bejárataként.

A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN
Az államosítást követően szükségla-
kásként, téeszraktárként használták. 

A bajnai kastély története

AZ ÖRDÖGLOVAS 
EGYKORI LAKÓHELYE
 A dorogi kistérség talán legnevezetesebb műem-
léke a bajnai Sándor-Metternich kastély. A magyar 
klasszicizmus egyik legszebb épületének sorsa 
sajnos máig bizonytalan. Mindenki elismeri, hogy 
felújítása idegenforgalmi szempontból igen fontos 
előrelépés lenne a térséget illetően, ám hatalmas 
összegeket emésztenének fel a munkálatok.

Vállaljuk vállalkozása:
1. Könyvelését
2. Könyvvizsgálatát
3. Bérszámfejtését
4. Éves beszámolók készítését
5. Bevallások, szabályzatok készítését
    Kiértékelését,
    TB. adatszolgáltatását
6. Teljes körű APEH, TB. képviseletét
7. Adótanácsadását

1. Finanzbuchhaltung
2. Wirtschaftsprüfung
3. Lohnabrechnung
4. Erstellung Ihrer Jahresabschlüsse
5. Erstellung Ihrer Steuererklärungen
6. Begleitung von Betriebsprüfungen
7. Steuerberatung

Wir übernehmen für Sie:

H-2890 Tata
Ady E. út 16. 3/1

Tel.: (00 36) (34) 48 22 12
Fax:  (00 36) (34) 48 22 12

E-mail: ksp.kft@axelero.hu

NÉMET KÖNYVELŐ, KÖNYVVIZSGÁLÓ
ÉS TANÁCSADÓ KFT.



A belső terek tönkrementek, a 
mobíliák megsemmisültek. A parkot 
országúttal vágták ketté, gépállo-
mást telepítettek bele, egy részét 
pártház céljára választották le. A 
téesz a kastélyból az 1970-es évek 
elején kiköltözött, de a gépállomást 
tovább használta.

A HELYREÁLLÍTÁS KEZDETEI
Állagmegóvási munkák az 1970-
es évektől kezdődően folytak: a 
főépület új tetőt és zárófödémet 
kapott – silány minőségben. A 
melléképületek tovább pusztultak, a 
tetők és a zárófödémek beomlottak. 
Felmérés és kutatás 1986-tól folyt, 
rendszeres állagmegóvás, gomba-
mentesítés és szerkezeti munkák 
pedig 1990-től.

JELENLEGI 
HELYZET, 

EREDMÉNYEK, 
JÖVŐKÉP

2000-ben a Kincs-
tári Vagyoni Igaz-
gatóság (KVI) 
hasznosítási pályáza-
tára nem jelentkezett 
partner. A KVI saját 
forrásból folytatta/
folytatja a hely-
reállítást, azokkal 
a munkákkal, amelyek a hasznosítás 
módjától függetlenek. 2002-2004 
között elkészült a főépület igényes 
homlokzati helyreállítása. Folyamatos 
a park tisztítása, fiatalítása. Állami 

célú hasznosítása nem várható, ezért 
újabb vagyonkezelői pályázat kiírá-
sára kerül sor. Előremenekülésként 
várhatóan elkészül a mellékszárnyak 
homlokzathelyreállítása is.

Forrás: www.epiteszforum.hu





– Mi jellemzi Leányvár gazdasá-
gi életét?
– Az 1759 lakost számláló kistele-
pülésünk gazdasági életét az elmúlt 
két évben nagyban befolyásolta a 
politikai helyzet. Egyrészt csökken-
tették a támogatási normatívákat, 
másrészt olyan többlet-finanszírozási 
feladatokat kaptunk, melyeknek nincs 
meg a megfelelő anyagi háttere. Ilyen 
például a közalkalmazottak béremelé-
se. Ide sorolhatók még az iskola bér 
és járulék költségei is, amire csupán 
a  normatíva kétharmada elegendő, és 
akkor a dologi kiadásokról még nem is 
beszéltünk.

– Milyen az infrastrukturális el-
látottság?
– Sikerült egy korrekt, jól működő 
rendezési tervet készíteni. A falu 
ellátása teljesen biztosítva lett, az 
utak aszfaltozása 95%-ban kész. 
Elmondhatjuk, hogy a beruházási 
hitelek ebben az évben lezárulnak. 
Leányvár volt a gesztora Kesztölccel 
és Piliscsévvel közösen elkészített 
környezetvédelmi programnak, zöld-
területi fejlesztési tervnek és a közös 
szennyvíztisztító-, és csatornahálózat 
kivitelezésének. Folyamatosan pályá-
zatokat készítünk abban a reményben, 
hogy a község így több támogatáshoz 
jut. Az idei fejlesztési tervben  az 
ipartelep kommunális csatornázása  
szerepel, illetve a már meglévő 
területeket szeretnénk maximálisan 

kihasználni..
A lakosság számára új lakóterületek 
kialakításán dolgozunk. Pozitív 
eredmény, hogy a lakosság létszáma 
1992 óta 10%-kal nőtt. Ez is a 
település vonzó voltát igazolja.

– Milyen a foglalkoztatási hely-
zet?
– 1100-1200 munkaképes lakosa 
van a községnek, ebből jelentős szám-
ban találhatók vállalkozók. Számuk 
mintegy 110-120-ra tehető. Büszkén 
mondhatjuk, hogy nálunk a munkanél-
küliség alacsonyabb, mint a megyei és 
az országos ráta. Több jelentős vál-
lalkozás működik, ilyen például a Forest 
Papír telephelye, a Pilis Pack Csoma-
golástechnikai Rt, vagy az Alkor Deco 
Kft.  Most indul a KBE-Hungária nyí-
lászárókat gyártó cég üzemcsarnokának 
építése. A kisvállalkozások többségére 
jellemző a magasépítéshez kapcsolódó 
tevékenység.
A településen nagy az átmenő 
forgalom, nagyon várjuk már a tízes 
utat elkerülő útszakasz megépítését. 

Az elképzelések megvannak, de a 
kivitelezés még várat magára. Várunk, 
várunk, de a remény hal meg utoljára.

- Milyen civil szerveződések van-
nak Leányváron?
- A civilszervezetek egyik nagy cso-
portja a német kultúrkör. A lakosság 
10%-a vallja magát német származású-
nak. Ma már elmondhatjuk, hogy nem-
zetközileg is elismert a tevékenységük. 
Rendszeres meghívásokat kapnak szerte 
Európából. A tavalyi évben például 
Rigában jártak, ötödször vehettek 
részt Európa legnagyobb folklórfesz-
tiválján, az ötezer szereplőt, és több 
ezer nézőt vonzó, évente különböző 
európai helyszíneken megrendezett 
41. Europeade fesztiválon. A kör 
vezetője Gáspár Tibor, irányításával 
rendszeresen szerveznek programokat a 
dalkör, a sramlizenekar és a tánccsoport 
szereplésével.
A másik nagyon jól működő szervezet a 
LENA, azaz a Leányvári Nagycsaládo-
sok Egyesülete. Programokat, kirándulá-
sokat szerveznek nem csak helyieknek. 
Mindenképpen szót kell még ejtenünk 
a Pfluger Antal vezette judo csapa-
tunkról, amely szintén nemzetközileg el-
ismert, országos szinten az ötödik hely-
en áll. Talán ezeknek a szervezeteknek 
a munkája is közrejátszik abban, hogy 
Leányvár vonzó település lett.

A tízes út itt is gondot okoz

LEÁNYVÁRON A REMÉNY HAL 
MEG UTOLJÁRA

Leányvár község Komárom-Esztergom megyében, Buda-
pesttől 33, Esztergomtól, a régi vármegyeszékhelytől 17 
km-re fekszik.  Közlekedését a 10-es számú országos 
főútvonal, és a Budapest–Esztergom vasútvonal hatá-
rozza meg. A település polgármestere 1991 óta Bánffy 
Miklós, aki erdélyi származású, ám immár huszonöt éve 
él a faluban.

Kovács Tímea
kovacstimea@regioregia.hu



A zirci kistérség a Közép-dunántúli régió északi részén, Győr-Moson-Sopron, Ko-
márom-Esztergom és Veszprém megye határán található. Területét teljes egé-
szében a Magas-Bakony foglalja el, ennek megfelelően a terület átlagmagassága 
300 m körüli. A zirci kistérség területén található a régió legmagasabb pontja: 
a Kőris-hegy (709 m). A megyén belül a zirci kistérségben – természetföldrajzi 
viszonyai miatt – a legkisebb a népsűrűség. A közúti közlekedés a Bakony hegy-
ségen átvezető 82-es úton történik mely Veszprém, Zirc és Győr között bizto-
sít összeköttetést. A térségen áthaladó, Győrt Veszprémmel összekötő vasút 
szebbnél szebb tájakon vezet át, és a veszprémvarsányi vasúti csomóponton 
keresztül a zirci kistérség számára Győr, Pápa, Kisbér felé létesít kapcsolatot. 
A térségben viszonylagosan alacsony (54) az 1000 lakosra jutó vállalkozások 
száma (ennél mintegy 30-cal magasabb a mutató értéke Zircen).
A kistérségbe összesen 24 külföldi érdekeltségű vállalkozás települt, jegyzett 
tőkéjük kevesebb mint 4 %-ot jelent a megyei összesenből, és főként a szállás-
hely szolgáltatás, vendéglátás gazdasági ághoz társult.
A térséget a megyei és régiós átlagnál kisebb arányú munkanélküliség jellemzi. 
1998 végén a munkavállalási korú népességnek 5,3 %-a nem kapott állást, és 
2,4 %-a volt már 180 napnál hosszabb ideje munkanélkül. A hátrányos hely-
zetű térség gazdaságát az idegenforgalom bevételei sem gyarapítják, bár a 
települési önkormányzatok mindent elkövetnek, hogy kihasználják a Magas-
Bakony nyújtotta fantasztikus turisztikai lehetőségeket.



A RÉGI IDŐKBEN
Az első írásos feljegyzés 1302. 
február 18-án készült Dudarról.  
A falu jobbágytelepülés volt, 
nemesek nem éltek ekkor itt. A 
török időkben rengeteg bakonyi 
falu vált lakatlanná, Dudaron 
azonban mindvégig bizonyítottan 
élt lakosság. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy az emberek gondtalanul 
éltek. A törökök megadóztatták 
a település lakóit, ugyanakkor a 
földesúr is megkövetelte a neki járó 
pénzt. A török-magyar háború és 
főúri zsarnokság miatt évtizedekig 
nem volt vetés és aratás, a XVII. 
században óriási éhínség is kínozta 
a lakosságot. 1710-ben pes-
tisjárvány pusztított, ugyanakkor 
megkezdődött a környékbeli falvak 
újjáépítése. A legjobban Dudar és 
Csetény vészelte át a török kort. 
Mivel a jobbágyok elégedetlenek 
voltak, a földesúrnak új munkaerőre 
volt szüksége. Észak-Magyarország-
ról és Németországból „importált” 
munkásokat, Terésiamajorba (Kis-
dudar) 1793-ban hét német csa-
lád költözött.

HÁBORÚS ÉVEK
Aztán jött az I. világháború. 
Jónéhány dudari fiatalembert is 

besoroztak, a nép virágesővel fo-
gadta őket Zircen. A harctereken 
minden eddiginél több katona 
sebesült vagy halt meg. A háború 
46 hősi halottjának névsora ma is 
olvasható azon az emlékoszlopon, 
amit 1937-ben emeltek. 
1932-ben bevezették az áramot a 
faluba. 1937. július 4-én, vasárnap 
avatták fel az I. világháború hősi 
halottainak emlékművét az akkori 
községháza előtt. Az emlékművet 
1979-ben költöztették mai he-
lyére, a Vörösmarty térre.

BÁNYÁSZAT: KEZDET ÉS VÉG
Miközben javában dúlt a második 
világháború, megkezdődött a bánya 
feltárása, és a Dudar-Zirc vasútvo-
nal kiépítése. 1945. július 21-én 
a szovjetek már Várpalotát ostro-
molták. A németek március 22-én 
vonultak át Dudaron Nagyesztergár 
és Zirc irányába. A visszavonulókat 
támadó szovjet bombázók nemegy-
szer eltévesztették a célpontot, és 
dudari házakat romboltak le. A né-
metek nagyobb összecsapás nélkül 
átengedték a falut az oroszoknak. 
1945-ben folytatódtak a vas-
útépítések. A legtöbb bányász 
nem dudari volt, 1947-ben össze-
sen 556 fő dolgozott a föld alatt, 
1955-ben pedig már 1576 
dolgozója volt a bányának. A 
bányászok lakásgondjait megoldván 
felépítették a Csiriptelepet (Lenin-
telep). 1951-ben két nyolclakásos 
készenléti lakást emeltek az Iker-
akna mellé. Ettől az évtől rendeztek 
bányásznapot. 

1967-től megkezdődött a falu 
aláfejtése. Akkor a Diófa, a Dózsa 
György és az Alkotmány út alatt 
folyt a termelés. 1971-ben meg-
alakult a Bakony Művek dudari 
üzeme. Fejlődött a falu ipara. A 
rendszerváltás után évekig ígérgették 
a bánya bezárását, s végül hiába til-
takoztak a bányászok, ez meg is tör-
tént. Időközben a Bakony Művek is 
eltűnt Dudarról, így azt a bizonyos 
Dudar feliratú pontot leradírozták a 
gazdasági térképekről.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV
Elkészült Dudar településrendezési 
terve, melynek része a helyi építési 
szabályzat, és az idegenforgalmi 
koncepció. Terveik szerint az 
Arany-Kerteki-Erdősor utca kö-
zötti területen hagyományos utcás, 
telkes kialakítású lakópark épülne, 
a zöldterületen pedig közparkot 
alakítanak majd ki. Az utca erdei 
útban folytatódik, így lehetőség 
nyílik az erdő nyújtotta pihenőpark 
funkciók kihasználására. A kiosztás-
ra jelölt telkek viszonylag nagyok 
(800-1600 négyzetméter), a 
beépítési mód jellege kertvárosias 
illetve falusias.

Forrás: http://gportal.hu/portal/
dudar/

Az ipar és a bányászat ma már a múlté

DUDAR AZ ÉVSZÁZADOK TÜKRÉBEN
Dudar község az Észak-Bakony csücskében helyezkedik el. A települést 6.000 
hektár erdő veszi körül. Természeti szépsége, ami a Bakony változatos, hegyes-
völgyes vonulatainak köszönhető, az ország egyik páratlan szépségű települé-
sévé teszi. Az erdős terület találkozik a belterületeken mesterségesen kialakí-
tott gyümölcsösökkel, ami a múlt század kultúráját örökítette meg napjainkra.



ÉLETE
Reguly Antal (Zirc, 1819. júl. 
11. – Buda, 1858. aug. 23.) 
gyermekkorát, a győri tanulmányok 
megkezdéséig Zircen töltötte, ahol 
apja az apátság ügyvédje volt, és fiát 
is a jogász pályára irányította. 1834-
1836 között a győri jogi akadémia 
hallgatója, 1839-ben a pesti egyetem 
jogi fakultásán fejezte be tanulmányait. 
1837-ben Willax Ferdinánd zirci apát 
támogatásával több hónapot töltött 
Bécsben és környékén. 1838-ban 
meglátogatta a magyar bányavárosokat, 
és eljutott Krakkóig. 1839-1848 kö-
zött kutatóutat tett a magyarság északi 
és keleti nyelvrokonainál. 1839 no-
vemberében eljutott Finnországba, két 
évet töltött itt, elsajátította a finn nyel-
vet, bejárta a lappok földjét. Néprajzi 
tárgyakat gyűjtött, kutatásokat végzett 
a vótok között. A Finn Tudományos 
Akadémia levelező tagjává választotta. 
1841-ben Szentpétervárra érkezett, 
majd Moszkván át Kazanyba utazott, 
hogy felkeresse a Szibériában élő 
finn-ugor népeket. Többek között 
manysi (vogul) népénekeket gyűjtött, 
manysi szótárt szerkesztett. Több 
időt töltött a chantik (osztyákok), 
marik (cseremiszek) és csuvasok kö-
zött. Olyan vidékeken végzett gyűj-
tőmunkát, ahol előtte még nem járt 
európai utazó. 1848-ban értékes 
tudományos anyaggal, de megromlott 
egészségi állapotban érkezett haza. Az 
MTA 1843-ban, 24 éves korában 
levelező-, 1850-ben rendes taggá 
választotta. Haláláig a pesti Egyetemi 
Könyvtárban munkálkodott gyűjtemé-
nye rendezésén.

HAGYATÉKA
Hagyatékát többen dolgozták fel: 
a vogul anyagot Hunfalvy Pál és 
Munkácsi Bernáth, a csuvast, csere-
miszt stb. Bundez József, az osztják 
gyűjtemény egy részét Pápay József. 
Életműve a finnugor nyelvészet és 
őstörténet kutatásainak egyik úttörőj-
évé avatta. Zircen emléktáblával je-
lölték szülőházát. A róla elnevezett 
általános iskola, múzeum és műemlék-
könyvtár, a Rákóczi téren álló bronz 
mellszobor, Bányai Ödön alkotása, 
valamint a Bakonyi Panteonban lévő 
tábla, R. Kiss Lenke és Stumpf 
János műve őrzik emlékét. 1996 
de-cemberében Reguly életét, uta-
zásait és tudományos kutatómunkáját 
bemutató (Illés Ferenc által tervezett) 
nagyszabású kiállítás nyílt, a róla el-
nevezett múzeumban.

DALLAMOK KRÓNIKÁSA
Reguly Antalról nem köztudott, 
hogy széleskörű műveltséggel, zenei 
érdeklődéssel és zenei ismeretekkel ren-
delkezett, szívesen énekelt magyar és 
más népdalokat vagy tanult más népek 
hangszerén, például a finnek kanteléjén 
játszani, s tudta, hogy a tánc mind a 
korabeli társasági életnek, mind a nép-
életnek nélkülözhetetlen velejárója. 
Zenei műveltsége megkönnyítette 
Regulynak a beilleszkedést abba az 
úri társaságba, amely ajánlóleveleivel 
elősegítette, nem ritkán lehetővé 
tette, hogy az általa nagyrabecsült 
egyszerű nép körében elvégezhesse 
tervezett kutatásait.
Kevéssé ismert, hogy tudott kottát 
írni és elsőként kottázott le finnugor 

dallamokat. Igaz, hogy ezek nem nagy 
terjedelmű kották, de az elsők és még 
hosszú évtizedeken át az egyetlenek a 
maguk nemében, tehát korukat és je-
lentőségüket tekintve értékük felbe-
csülhetetlen.
Reguly 1839-40-es finnországi jegyze-
teiben számos finn és lapp zenei vonat-
kozású feljegyzés, továbbá néhány finn-
országi lapp kottafej is található, alatta 
az ének teljes szövegével. Az 1840-es 
években még gazdag népköltészettel 
rendelkező, mára már kihalt kis balti-finn 
népnek, a vótoknak az első kottáit Re-
guly vetette papírra, miként néhány je-
lentős népköltészeti alkotásuk is csak az 
ő feljegyzésében maradt az utókorra. 
Hasonlóképpen a vogul (manysi) 
nép is Regulynak köszönheti első 
dallamfeljegyzéseit. 
A zirci születésű híres magyarságku-
tató nyelv-tudós szülőházában kapott 
helyet az életútját és munkásságát, 
valamint Zirc és a Magas-Bakony 
helytörténeti, néprajzi tárgyi emlékeit, 
szellemi értékeit őrző múzeum. Udva-
rában népi kismesterségeket bemutató 
és oktató műhelyeket alakítottak ki.

Forrás: www.mimi.hu

Egy úttörő utazó és tudós

REGULY ANTAL
A zirci születésű néprajzkutató és nyelvész a XIX. századi magyar tudományos élet-
ben kötelezővé tett magyar-finnugor rokonság megszállott kutatója volt. Bár manap-
ság már köztudott, hogy a rokoni szál igencsak vékonyka – a finnek például hallani 
sem akarnak róla -, élete, munkássága mégis a legnagyobbak közé emeli, hiszen 
olyan tájakon járt és kutatott, ahol előtte még soha nem fordult meg európai tudós.

http://www.mimi.hu


Az elmúlt évek alatt sikerült minden 
szükségeset megoldanunk, amit egy 
településen meg kell. Teljes mérték-
ben kiépítettük a közműveket – szi-
lárd burkolatú útjaink vannak, ivóvíz- 
és szennyvízcsatornánk, vezetékes 

gáz és telefonhálózatunk. Fel-
újításra szorult már majdnem 

minden önkormányzati 
kezelésű épületünk, 

melyeket pályázati 
f o r r á s o k b ó l 

és ésszerű 
gazdálko-

dá s s a l 
t e t -

tünk rendbe. Általános iskolánk, 
napközi otthonos és német nemze-
tiségi óvodánk működik, háziorvosi 
rendelésünk és védőnői szolgálatunk 
is van. 

2002-ben kezdtük el építeni a 
faluházát, melyet a Regionális Fej-
lesztési Tanács által kiírt pályázaton 
nyert pénzből az idén befejezünk. 
Ebben az épületben kap helyet az 
orvosi rendelő, lehetőség lesz majd 
a tüdőszűrést helyben elvégezni, de 

lesz még  könyvtár, ifjúsági 
klub, számítógép terem, és 
egy többfunkciós terem, ahol a 
házasságkötéstől a szakkörökig 
sokféle rendezvény helyet kap 

majd. Itt lesz külön irodája 
a német nemzetiségi ön-
kormányzatnak, mely 

Nagyesztergáron igen jelen-
tős és aktív munkát végez. 
Van egy németországi 
testvérvárosunk is, Bad 
Kreuznach. Kölcsönö-
sen járunk egymáshoz 
látogatóba, így 
diákjaink sok hasz-
nos tapasztalattal, 
élményekkel tér-
hetnek haza.

Jól működő 
civil szer-
vezeteink 
v anna k 
m é g 
te le -
pü -
lé-

sünkön, ilyen a Kulturális- és Sport 
Alapítvány, a Sport Egyesület és a 
Teke Klub. Minden évben megtart-
juk a Falunapot, az Idősek Napját, a 
Gyereknapot, Farsangot és májusban 
Búcsút. 

Nagyeszergáron 28-30 vállalkozás 
működik, de a lakosok többsége 
Zircre, Mórra, Győrbe jár dolgozni, 
a munkanélküliség igen alacsony. A 
falu földrajzi fekvésének köszön-
hetően körülbelül húsz percenként 
buszjárat halad át a falun, tehát a 
közlekedés szempontjából kedvező 
a helyzetünk. A falu lakossága 
minimális növekedést mutat, ez a 
betelepülésnek köszönhető. Egyre 
többen jönnek városból falura lakni, 
és van néhány német tulajdonban 
lévő porta is. Önkormányzatunk erre 
a tendenciára reagálva döntött úgy, 
hogy 20-30 közművesített építési 
telket alakít ki.

A következő esztendő történéseiből 
már annyit látunk, hogy a mostanra 
beérett ír kapcsolatnak köszönhe-
tően szélerőmű-park létesül Nagy-
esztergár, Olaszfalu, Zirc, Dudar és 
Bakonynána közigazgatási terültén. 
2005. már az előkészületek a 
szükséges engedélyek beszerzésének 
éve, és ha minden jól megy, jövőre 
elkezdődik az építkezés.
A falu lakossága is partner volt a 
szélerőműveket illetően, hiszen a 
kialakítás idejére munkát biztosít 
a helyieknek és nem csak Nagy-
esztergár, hanem az egész kistérség 
kitörési, fellendülési lehetőségét rejti 
magában a vállalkozás.

A JÖVŐ A SZÉLERŐMŰVEKÉ
Nagyesztergár a Bakony egyik legmagasabban fekvő települése. Az 1245 fős 
kicsi, német ajkú település figyelemre méltó eredményekkel a háta mögött és 
nagy tervekkel az elkövetkezőkre. Csaba Mihály polgármester mutatja be a falut 
magazinunk olvasóinak.

Vitkóczi Éva
vitkoczieva@regioregia.hu





A mai Pénzesgyőr területe a kö-
zépkor folyamán lakatlan, össze-
függő erdőség volt. Gazdái a 
mindenkori uralkodók és csak 
kisebb részeket adományoztak 
az egyháznak. A Magas-Bakony 
betelepítése az 1710-es években 
kezdődött, Pénzeskút pusztát gróf 
Esterházy János telepítette be, 
római katolikus németekkel, szlo-
vákokkal és magyarokkal. Pénzeskút 
1785-ben már lakott hely volt, ez-
zel egyidejűleg Lókut árendás köz-
ségből úrbéres községgé vált.
A mai község Pénzeskút, Körisgyőr 
és Antalháza települések 1956-os 
egyesüléséből alakult ki. Az ebben 
az évben az Amerikai Egyesült Ál-
lamokba vándorolt családok létre-
hoztak egy pénzesgyőri kolóniát is.
Antalházával kapcsolatban meg kell 
említenünk Dr. Rainprecht Antal 
nevét, aki főispán, jogász, politikus, 
közéleti személy és a páneurópai 
mozgalom megálmodója és magyar-
országi zászlóbontója volt. 1923-
ban ő menti meg a teljes csődtől 
a herendi porcelángyárat. Unokája 
Dr. Kiskéry Lóránt, – ma Svájcban 
él – vette át ebben az évben Dr. 
Rainprecht Antalnak adományozott 
Magyar Kultúra Lovagrendjének 
posztumusz kitüntetését. 
1948 tavaszán – az 1944. évit 
követően – másodízben 34 csa-
ládot telepítettek ki, teljes bizony-
talanságban hagyva az itt élőket. 
Az elkövetkező időket a magán-
gazdálkodás jellemezte, kialakult 
egy ipari telep, és ekkor tett szert 
„Kerteskői Ménes” komoly, nem-

zetközi hírnévre. 
Jelenkori lakóinak száma 369 fő 
minimális növekvő tendenciát mu-
tat. A lakosság mezőgazdaságból 
és az erdő adta munkalehetősége-
ket kihasználva él. Egyre többen 
fedezik fel és foglalkoznak a ló-
tartással, és az ehhez kapcsolódó 
tevékenységgel. Az önkormányzat 
aktívan részt vállal a Zirci kistérség 
17 településének munkájában. 
Bakonybél önkormányzattal köz-
ösen tartja fenn a körjegyzőséget, 
és működteti az általános iskolát 
és óvodát. Rendszeres kulturális 
eseményekkel színesíti az itt éllők és 
az ide látogatók életét. Községünk 
kultúrháza Vörösmarty Mihályra 
emlékezik aki baráti kapcsolatot 
ápolt a „béli” kolostor vezetőj-
ével, szabadidő parkunk Splény 
Bélára, aki itt bujtatta Kossuth 
gyermekeit. A bezárt postánk hely-
én pedig E Magyarország pontot 
hoztunk létre megyei segítséggel. 
A Pénzesgyőri Kiemelten Köz-
hasznú Egyesület hasznos szabad-
idős és sporttevékenységet végez. 
Van már lovas akadálypályánk és 
hagyományteremtő szándékkal ma-
jálist is tartunk. Ekkor adjuk majd 
át a megyeházának Dr. Kiskéry 
Lóránttól kapott festményt, mely 
a területen élt főispánokat ábrá-
zolja. Augusztus 20-án falunapot 
tartunk, majd Márton-napi búcsút 
és az Idősek Napját. 
Lakosságunk egyharmada munka-
képes, sajnos jelentős munkanélkü-
liségi gondokkal küzdünk. Veszp-
rémben vállalnak sokan munkát, és 

most kaptunk ajánlatot Mórról is. 
Azonban a buszközlekedés egy-
általán nem kedvező, így igen nehéz 
messzebb fekvő településeken, vá-
rosokban munkát vállalni. Lókúttal 
és Bakonybéllel közösen pályáztunk 
egy újabb buszjáratra, mely állami 
és megyei segítséggel is nehezen 
marad fent. 
Az egyetlen erőnk a falusi turiz-
musban rejlik, hisz a falu nagyon 
szép helyen fekszik és ez vonzó a 
kirándulók, turisták számára. Újra 
divatba jött a lótartás, mely szintén 
fontos tényezője a fizetővendég-
forgalom fellendülésének. Az ön-
kormányzat tulajdonában is vannak 
faházak, ahol 32 fő elszállásolására 
van lehetőség. 
A Pangea Egyesület Pro Natura 
díjas vezetője, Breuer László irány-
mutatásával tanulják az ide látogató 
gyermekek és fiatalok a természet 
szeretetét. 
Sajnos a falu előző vezetése két 
olyan lehetőséget hagyott ki, me-
lyet nem tudni mikor lehet hely-
rehozni, ha egyáltalán mód lesz rá a 
jövőben. Az egyik ilyen a csatorná-
zás, mert Bakonybéllel közösen lett 
volna rá lehetőség, melyet akkor a 
falu vezetése kihagyott, a másik 
a vezetékes gázhálózat kiépítése, 
melyet Lókúttal és Hárskúttal közös 
erővel lehetett volna kiépíteni. Ez a 
lehetőség is kihasználatlan maradt, 
és a jelenlegi kondíciók mellett a 
hiba korrigálhatatlannak tűnik. 

AZ ERDŐ AD MUNKÁT…
Pénzesgyőr a Magas-Bakony közepén, a Gerence patak mentén fekszik 1765 
hektár területen, 350-400 méteres tengerszint feletti magasságban, 10 km-
re Zirctől. Területén tanösvények, 100-150 éves fák találhatók, az érintetlen 
gyepűk nem csak a hazai turistákat vonzzák. A környező hegyek (északról a 
Som-hegy, délről a Mayer-hegy és Kőris-hegy, nyugatról az Iharostető, keletről 
a Köves-hegy) lábánál lévő forrásokat a lakosság kutaknak nevezi, melyek vizét 
a Gerence szállítja a Rábába.

Vitkóczi Éva
vitkoczieva@regioregia.hu



A megyeszékhely Ifjúmunkás 
elnevezésű útján, a tömbházak 
gyakorlatilag magántulajdonban 
vannak. A betontömbök között 
itt-ott igyekeznek piciny virágá-
gyásokkal megtörni az élettelen 
kőrengetek egyhangúságát. Az 
egyik ilyen ház előtt egy ott 
lakó, idős, nyugdíjas hölgy 
próbája heti rendszerességgel 
karban tartani családjával a mini 
kertet, virágokat. Legutóbb ka-

rá c sony fá j u ka t 
ültették ki a ház 
elé, ahol évtize-
dekkel ezelőtt 
még fémkorláttal 
vették körül a 
szemnek, szívnek 
kedves ágyást.

Sziszifuszi tevé-
kenységnek hat 
a tiszteletreméltó család folya-
matos kertésztevékenysége, mert 
napi rendszerességgel megje-
lennek itt gördeszkás, görkoris, 
agresszív és neveletlen ifjak, 
akik a szerény korlátot tekintik 
attrakcióik kihívójának. Átgázol-
nak a rendbehozott kerten, a 
már nagyobbra nőtt díszcserjék 
kapaszkodva tépik le azokat, 
semmibe véve mások munkáját, 
a magántulajdon tiszteletben 
tartásáról nem is beszélve. Ha 
egy.egy alkalommal valaki meg-
próbálja ráébreszteni a csak saját 

szórakozásukat figyelembe tartó 
suhancokat, hogy eszközeik a 
tizedik emeletig csattanó hang-
jai már-már agyvérzést okoznak, 
s mások munkáját teszik tönkre, 
hihetetlen pimaszsággal reagál-
nak sokszor a járdán közlekedők 
biztonságát veszélyeztetve. Már 
csak arra vagyunk kíváncsiak, 
mikor hoznak ecsetet és festéket, 
rendbe hozni károkozásaik hely-
színét.

GÖRKORI, GÖRDESZKA, 
PATTANÓ IGEDEK

Az extrém sportok körébe sorolt gördeszkázás, valamint a jégről az aszfaltra 
vándorló (gör)kori sok okból lehet szimpatikus művelői számára. Viszonylag 
olcsón beszerezhető eszközök ezek, amelyek a test építésére szolgál(hat)nak, 
bár baleseti veszélyességük sem hanyagolható el. Főleg nem, ha és amennyiben 
ellenőrizetlen körülmények között művelik, neveltetési hiányoságokkal küzdő 
fiatalok, köz- és magánterületeken.

Berg Endre



Több mint kétszázan nyüzsögtünk 
a Jászai Mari Színházban, mielőtt 
elkezdődött a műsor. Politikusok, 
népművelők, képző-, nép-, ipar-, 
és zeneművészek, feleségek, férjek, 
hozzátartozók, és mi újságírók. 
Ünnepelni jöttünk a kultúrát, 
amihez mindnyájan kötődünk, 
munkánkból adódóan már köteles-
ségből is szívügyünknek tekintjük.
A régen várt kézszorítások, röpke 

“hogyvagyrégenláttalak” beszélge-
tések kellemes zűrzavarából hívószó 
ragadott ki minket: “Elkezde-
nénk...” A kamarateremben Harsá-
nyi Sulyom László, a színház igazga-
tója köszöntötte az egybegyűlteket. 
Beszédében nem feledkezett meg a 
József Attila emlékévről sem, de 
azokat a magyar művészeket, híres-
ségeket is kiemelte, óva intve minket 
attól, hogy a költőóriás árnyékában 
róluk megfeledkezzünk, akik szintén 
1905-ben születtek. 
Szabó István érdekes előadást
tartott a filmművészet helyéről a kul-
túrában, illetve annak felmérhetetlen 
hatalmáról.
A beszédek után újra az előtér-
ben találtuk magunkat, ahol már 
Salamon Gyöngyi, a Radír Rádió 
igazgató-műsorvezetője, és az est 
konferensziéja hangját hallhattuk. 
Idén másodszor adták át a me-
gyei művészeti ösztöndíjakat – a 
tavalyi nyertes, Kammerlohr-Kováts 
Lászó képzőművész kiállítását meg 
is nézhettük, mely a Belégzés, 
kilégzés címet kapta –. 2005-ben 

Agócs István, a megyei közgyűlés 
elnöke, beszéde után Hídvégi Ákos 
festőművésznek nyújtotta át az el-
ismerést. A Tatabánya Kultúrájáért 
díjat is az ünnepség keretei között 
adta át Bencsik János polgármester 
Saltzer Géza karnagynak. A pol-
gármester úr pohárköszöntője, és 
pár, beszélgetés közben lenyelt falat 

elfogyasztása után ismét a kamarate-
rembe vezetett az utunk. Mostmár 
Szabó István, mint a következő film 
rendezője köszöntött bennünket, 
és ajánlotta figyelmünkbe hosszú 
pályafutása első vígjátékát, a Cso-
dálatos Júliát. Ezután jó másfél-két 
órára átvette a szót Jeremy Irons és 
Annette Bening, akik kollégáikkal 
a vászonról szórakoztattak minket. 
A kitűnő film után sétáltam oda a 
lépcsőfordulóban álldogáló Oscar-
díjas tatabányaihoz:
– Gratulálok! Megkérdezhe-
tem, mit üzen Szabó István 
a tatabányaiaknak a Kultúra 
Napján?
– Köszönöm. Nem hiszem, hogy 
hosszan kéne fejtegetni azt, mi kell 
ahhoz, hogy fellendüljön a kulturális 
élet. Támogatás. A helyi kultúrát 
kell erősíteni, ez az egyetlen, de 

annál fontosabb üzenetem.
– Annette Bening Golden 
Globe-díjat kapott a filmjében 
nyújtott alakításáért – azóta 
Oscarra is jelölték. a szerk.–. 
Mennyire érzi a magáénak egy 
rendező az ilyen elismeréseket?
– Természetesen elsősorban a 
művésznő érdeme, de egy kicsit a 
magaménak érezhetem, mint ahogy 
az egész stáb is. Ahhoz, hogy valaki 
ilyen teljesítményt tudjon nyújtani, 
meg kell teremteni a megfelelő felté-
teleket. Ebben pedig a világosítótól 
az építészeten át a statisztákig min-
denkinek jól kell együtt dolgoznia. 
Így egy kicsit a miénk is a díj.”
Már nyitottam a számat a követ-
kező kérdésre, de mivel magamon 
éreztem a régen látott ismerősök és 
persze a kollégáim tekintetét, úgy 
döntöttem nem tartom fenn tovább. 
Kezet fogtunk, tovább álltam.
Ekkor egy hosszabb szünet követ-
kezett, majd az érdeklődők Kárpáti 
Péter A negyedik kapu című darabját 
tekinthették meg a színházteremben, 
Novák Eszter rendezésében. A 
mulatságos-tanulságos haszid nép-
legendákból összeálló klezmerjáték 
után. Kalap, kabát, sapka, sál, és 
ki a fagyos éjszakába. Jóleső érzé-
sekkel vártam a hidegtől megváltó 
5-ös buszt, csak egy dolog zavart. 
Egyik beszédbe sem fért bele: azért 
gyűltünk össze, mert Kölcsey Ferenc 
e napon írta a Himnuszt...

Szabó István: A helyi kultúrát kell erősíteni!

KULTÚRA NAPJA A NÉPHÁZBAN
Január 22-e a magyar kultúra napja. Ezen jeles alkalomból 
találkozott Komárom-Esztergom megye kulturális és köz-
életének színe-java a Jászai Mari Színház, Népházban, 
az említett napon. A rendezvény díszvendége volt Szabó 
István Oscar-díjas filmrendező, aki a gyermekkorát Tata-
bányán töltötte. Legújabb, Csodálatos Júlia című filmjét 
meg is tekinthették a meghívottak.

Mórocz András



– Érdekelne bennünket, hogyan 
került egyáltalán kapcsolatba a 
küzdősporttal?
– Viszonylag későn. Az általános és 
középiskolát Esztergomban végeztem 
el, majd Kerepestarcsára kerültem, 
ahol a tartalékos kiképző hallgatója 
lettem, mint katona. Mindenki ismeri a 
férfiemberek között (már aki volt kato-
na), hogy az angyalbőr viselése idején 
különösen felértékelődik a test edzése. 
Ebben az időszakban a küzdősportok 
közül a karate éppen létjogosult lett, s 
különlegessége megfogott.

– A küzdősportok alapvetően 
egyéni harcok, ám csapat 
nélkül jószerével nem tudnak 
érvényesülni. Önnek mi volt a 
kiindulópont?
– 1980-ban, leszerelés után baráti, 
ismerősi szinten létrehoztam egy 
csoportot nyolc-tíz emberrel, akikkel 
elkezdtük a valós és átvitt értelemben 
is a küzdelme(ke)t. Majd elvégeztem 
akkori elnevezése szerint a segédedzői 
tanfolyamot, így már volt szakmai (jog)
alap is arra, hogy a sportágunk iránt 
érdeklődőket irányíthassam. Ezután 
ugyancsak felgyorsultak az események, 
alaposan megnőtt az érdeklődés az 
általunk képviselt küzdősportok iránt. 
Természetesen megszereztem a szak-
edzői diplomát is a Testnevelési 
Egyetemen.

– Jelenleg hol tart edzéseket?
– Lakóhelyemen: Esztergomban, 
továbbá Nyergesújfalun, Dorogon és 
a válogatottnál.

– Kérem, említse meg legsike-
resebb tanítványai nevét!
– Számtalan nevet kéne felsorolnom, 
hiszen a kicsiny sikerekből nőnek ki a 
nagyobbak, ám mindenképpen ki kell 
emelnem Kocsis Tünde (Lábatlan), 
Bódy Gabriella (Esztergom), Szilágyi 
Diána (Esztergom) teljesítményeit, 
akik kicsivel korábban szereztek sok-
sok örömet sportágunk szerelmeseinek, 
a jelen pedig Pruzsinszky Ivett, Krempf 
Réka és Olasz Attila esztergomi 
versenyzők, illetve Szántó Sándor 
nyergesújfalui sportolók nevével 
fémjelzett, míg az ugyancsak Nyerges-
újfalun élőFenyvesi Márta és Hirsch 
Viktor válogatott versenyzőket is ki 
kell emelnem. Hiszen ők annyi ne-
mesfémből készült érmet szereztek be 
már eddig is, hogy számukat felsorolni 
ugyancsak embert próbáló küzdelem 
lenne.

– Természetesen az edző mun-
káját elsősorban tanítványainak 
eredményei minősítik. Pru-
zsinszky Ivett, Fenyvesi Márta 

és a többiek Világ- és Európa 
bajnoki címei önmagukért be-
szélnek, de az eredmények ko-
vácsa milyen elismeréseket tud-
hat magáénak?
– Egyebek mellett Esterházy Miksa 
Díjjal ismerték el munkámat, megkap-
tam a Kick Boksz Szövetség Arany 
Medálját, majd ugyanennek a szövet-
ségnek a Kick Boksz Sportért Arany-
gyűrűjét, elismerték munkámat és 
versenyzőim eredményeit a Pro Urbe 
Esztergomért kitüntetéssel, 2000-
ben megkaptam a Mesteredzői címet, 
többszörösen lettem az Év Edzője és 
Komárom-Esztergom megye Sport-
jáért Díjban részesítettek.
Beszélgető partnerem Zrínyi 
Miklós a felsorolásból szerényen 
kifelejtette, hogy a 2004. évben 
végzett sikeres munkája elismerése-
ként a minap ismételten megkapta 
az Év Edzője Díjat, amihez mi is 
gratulálunk.

Nomen est omen (a név kötelez)

TÖBBEDSZER LETT AZ ÉV EDZŐJE A 
NEMESFÉMEK KOVÁCSA

Egy olyan történelmi névvel, mint amilyennel az esztergomi illetőségű Zrínyi 
Miklós rendelkezik, nem is lehet másképpen élni és dolgozni, mint kiemelkedő 
intenzitással, s nem mellékesen kiemelkedőt alkotni. Mivel a név kötelez, ko-
runk és régiónk Zrínyi Miklósa nemesfémek kovácsolásában alkotott (már eddig 
is) maradandót tanítványai parádés, irigylésre méltó eredményein keresztül.

Berg, Endre



– Az Autófórum Riegler Kft. 
2004-ben kapta meg a Fiat 
Magyarországtól a haszonjármű 
specialista kijelölést. Mindössze 
három helyen létezik ilyen az 
országban, Budapest és a keleti 
országrész mellett mi vagyunk az 
egyetlen dunántúli képviselet.

– Mi ebben a jó Önöknek és a 
vásárlóknak?
– Sokkal jobban, gyorsabban 
ki tudjuk szolgálni ügyfeleinket, 
különösen a vállalkozókat, így 
várhatóan emelkedik az értékesí-
tés darabszáma. Eddig ha valaki 
haszonjárművet akart venni, sok-
szor kellett várnia a gyári átfutásra, 
egy vállalkozónak pedig nagyon 
gyakran azonnal szüksége van a 
kocsira. A specialista kijelölés 
kötelezettséget ró ránk abban 
a vonatkozásban, hogy mind a 
hétféle Fiat haszonjármű típusból, 
azok szinte valamennyi változatá-
ból raktáron kell tartani megfelelő 
darabszámot. Ez a készlet nálunk 
most ötvenhat haszonjárművet 
jelent. Így a legkisebbtől a legna-

gyobbig, szinte minden kategóri-
ából azonnal, helyben ki tudjuk 
szolgálni ügyfeleinket.

– Mit nevezünk kishaszonjár-
műnek?
– Klasszikusan a 3,5 tonna 
össztömeg alatti, szállításra al-
kalmas autókat. A kategórián be-
lül persze óriási a szóródás. A 
Fiat legkisebb haszonjárműve az 
54 lőerős Seicento Van, a legna-
gyobb pedig a Ducato Maxi, 
amely 146 lőerős.

– Szerviz akciókat is hirdet-
nek? 
– A járműkínálatot kiegészítettük 
egy újszerű szervizszolgáltatás-
sal. Akik nálunk javíttatják a 
kocsijukat, törzskártyát kapnak, 
amely a jármű életkorával együtt 
növekvő kedvezményekre jo-
gosít a szervizelés és alkatrészellá-
tás területén. Ugyanakkor a kártya 
már alapban tartalmaz ingyenes 
szolgáltatásokat, például téli gumi 
tárolást, vagy fagyálló mérést. 
Haszonjármű partnereinknek ezen 

kívül a szervizben, igény szerint 
soronkívüliséget biztosítunk, és 
akár cseregépjárművet is a ren-
delkezésükre bocsátunk a javítás 
időtartamára. Az sem mellékes, 
hogy alvállalkozó partnereink 
segítségével vállaljuk a haszon-
gépjárművek felépítményének épí-
tését vagy átalakítását is. Egészen 
egyedi dolgok is születnek, a kö-
zelmúltban alakítottunk ki hűtős 
süteményszállító autót, illetve 
kenyérszállítót.

– Mik a tapasztalatok? Bevált 
a számításuk?
– A gondolat helyességét igazol-
ja, hogy a tavalyi évben összesen 
negyven darab haszonjárművet 
értékesítettünk, ugyanakkor a 
specialista kijelölés óta, alig másfél 
hónap alatt immár tizenhármat. 
Bízom benne, hogy az év végére 
meg tudjuk duplázni a tavalyi el-
adási darabszámot, és ügyfeleink 
is elégedettek lesznek újfajta 
szolgáltatásainkkal!

Újdonság az Autófórum Rieglernél

HASZONJÁRMŰBEN A 
LEGNAGYOBBAK

Csúszós időben a gyalogló ember inkább a lába elé figyel az utcán, nem a külön-
böző feliratokra, plakátokra. De rövidlátónak kell ahhoz lenni, hogy Tatabányán 
a Dankó Pista úti Fiat kereskedésnél, hogy valaki ne vegye észre azt a hatalmas 
molinót, amely az út menti kerítésen feszül: a legnagyobb haszonjármű eladó-
ként hirdeti az Autófórum Riegler Kft-t. Mit takar ez a felirat, kérdeztük Ászity 
Sándort kirendeltség igazgatót.

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu



– Hogyan lesz valakiből zenész?
– Általános recept nincs erre, de ze-
nész alapvetően kétféleképpen lehet 
valakiből: vagy rá van kényszerítve, 
vagy választja ezt a „hivatást”. A 
kényszer nem is megfelelő szó, in-
kább azt mondanám: rá van nevelve. 
Aki önként kezd zenével foglalkozni, 
mindenképp valami katartikus élmény 
az ok. Lehet ez gyermek- vagy fia-
talkori koncert, zenekar iránti rajongás, 
bármi, csak „hassanak a hangok”. Egy 
biztos: a hangszertulajdonosság 
az első lépcsőfok a zenészséghez. 
Aztán az, hogy kész dolgok hang-
szeren való megtanulásával megtan-
ulunk hangokban gondolkodni. Majd 
saját szerzeményeken keresztül megta-
nulja az ember hangokkal kifejezni 
gondolatait. Olyan ez, mint amikor a 
gyermekek beszélni tanulnak.

– Mióta zenélsz, és milyen zene-
karokban játszottál?
– Szüleim nem terelgettek a zene 
irányába, magamtól meg nem érde-
kelt. Aztán kilencvenegy karácsonya 
előtt megláttam Kisbér egyetlen 
játékboltjában egy műanyag gitárt. 
Sunburst szín, hasonló díszdoboz, 
nagytestű jazz-gitár dizájn, F-lyuk, 
szóval megtetszett. És mindez, ha jól 
emlékszem, 1300 Ft-ért... 1993-ig 
otthon, egyedül gyakorolgattam, első 
zenekarom, az L.S.D. (Light Sounds 
of Destruction) kb. 2 évig működött. 
Aztán – talán 1995-ben véletlenül 
– beestem egy zenekar alakuló pró-
bájára, ahol nem jelent meg a kis-
zemelt basszusgitáros. Kaptam egy ki-
szuperált elektroakusztikus Jolanát, és 
neki a Panterának meg a Black Sab-
bath-nak! Ez volt a M.O.M. (Man 

On the Moon) zenekar, 4 évig 
itt működtem – első számítógépes 
garázsdemo-élményem. A gitárostól, 
Németh Attilától nagyon sok emberi 
és szakmai értéket kaptam. Köszönet 
érte. Ezzel párhuzamosan doboltam 
az Alef zenekarban. Az Alef későbbi 
formációjára talán emlékezhetnek 
TAZ-os zenészek. E két zenekar 
után kisebb szünet következett, majd 
Nagyigmándon a Mesterséges Színe-
zék nevű csapatban basszusoztam és 
énekeltem. Velük játszottam először 
tehetségkutató fesztiválon. Jó szívvel 
emlékszem rájuk vissza. Majd jött a 
K.É.Z. zenekar, neve Későn Érő Ze-
nekar-t takart. Hát sajnos nem érett 
meg. Ebből a zenekarból kerültem a 
Jó Éjszakát Édes Szívek-be, Kisbér 
„sztárzenekarába”. Velük szokatlanul 
sokat koncerteztünk, jól éreztem 
magam náluk. Ezzel egyidőben 
Nagyigmándon új zenekar alakult, 
instrumentális zenébe csöppentem 

dob-basszus-gitár-citera felállásban. 
A Negyed60 nevű zenekar még ak-
kor is működött, amikor A Jó Éjsza-
kát-ból a Nemtom-ba igazoltam át.

– Milyen zenei ízléssel ren-
delkezel?
– Csak és kizárólag élőhangszeres 
zenét hallgatok, de legalábbis olyan 
zenét, amely élőben megszólaltat-
ható, mert semmi nem pótolhatja a 
zenész-hallgató viszony intimitását, 
ami koncerteken alakul ki. Úgy gon-
dolom, hogy megfelelő színvonalon 
előadott bármilyen stílusú élőzene 
vagy akár élőhangszeres felvétel tud 
„varázsolni” a megfelelő hallgatónak. 
Hogy kedvenc zenekaraimhoz, zené-
szeimhez is kössem, a teljesség igénye 
nélkül: Red Hot Chili Peppers, The 
Doors, Al Di Meola, R.E.M., 
Dream Theater, Primus, a magyarokat 
persze külön: Black-Out, Másfél, 
Hiperkarma, Kispál És a Borz, Pál 
Utcai Fiúk, Eleven Hold… Ezek a 
zenekarok számomra azt a varázslatot 
nyújtják, aminek a reménye szerintem 
minden fiatalban benne van, aki ön-
jelölt zenész. Az emberek többsége 
zajok, zörejek, zenék közt nő fel és 
létezik felnőttként, így, 2005-ben. 
Észre sem veszik a Zenét, minden-
napjaik részévé váltak a ritmusok 
és a hangmagasságok. Zenészként 
nagyon sokra értékelem a csendet. 
Huzamosabb csend vagy monoton 
zaj után felüdülés zenét hallgatni. A 
zene varázslat és élet, mindenekfelett. 
Nem bitek-bájtok-effektek halmaza, 
hanem zenész-hangszer-hallgató ösz-
szefüggése. Ha ez nevezhető zenei 
ízlésnek, akkor az. De mindenesetre 
az enyém.

Kisbéri basszusgitáros

AZ ÉV ZENEKARÁBAN JÁTSZOM
Kiss Zoltánnal, az Év Zenekara díjas Nemtom együttes basz-
szusgitárosával beszélgetünk ízlésről, zenei irányokról, és a 
vidékről való kitörésről.



– Hogyan kerültél a Nemtom 
zenekarba?
– A 2003. márciusi Peron tehet-
ségkutatón történt. Mint közönség 
voltam ott, a Negyed60 gitárosával 
és citerásával. Látásból már ismertem 
a Nemtom dobosát, Benkő Bencét. 
Azt hiszem, játszottunk is már együtt, 
a Jó Éjszakát Édes Szívek hagyomá-
nyos karácsonyi buliján kisbéren, ahová 
meghívtuk vendégnek. Szóval össze-
futottunk a tehetségkutatón, Bence 
megkérdezte, hogy nem tudok-e vélet-
lenül basszusgitárost. Pogi, az elődöm 
a Nemtomból akkortájt 
távozott a Blues Com-
pany-ba. A Jó Éjszakát 
éppen alig-alig működött, 
a Negyed60-ból éppen 
kifelé állt a dobos lába, 
úgyhogy magamat aján-
lottam. Kis gondolkodás 
után visszahívott, hogy 
miért ne, egy héttel ké-
sőbb pedig már mentem 
Tatabányára próbálni.

– Hogyan oldható meg az, 
hogy Kisbéren élsz, Tatabá-
nyán próbálsz, és az ország-
ban bárhol játszol?
– Hétközben dolgozom, gyakorlok, 
mint a zenekarban mindenki, úgy-
hogy a próbák hétvégén vannak. A 
távolság nem gond, megszoktam a 
próbákra való utazgatást. Sőt, kife-
jezetten szeretek utazni. Talán csak 
az a bibi, hogy baráti kapcsolatot 
nehéz így fenntartani. Egyébként 
szinte mindig volt zenekarom Kis-
béren kívül is. Győrbe (ezt a 

zenekart kifelejtettem 
a felsorolásból), 
Komáromba, Nagy-
igmándra, Mocsára 
jártam próbálni az el-
múlt években. Szóval 
egyáltalán nem nyűg, 
ahogy az sem, hogy 
az országban bárhol 
játszunk. Turistatípus 
vagyok, szeretek új 
helyeket felfedezni. 

Ha még zenélhetek is, egyszerűen 
össze van kötve a kellemes a hasz-
nossal. 

– Szerinted kistelepülésről lehet-
e valaki sztár?
– Mindenképpen. Ha egy zenészben, 
íróban, bármilyen művészben ott mo-
toszkál az adni akarás és az adni ké-
pesség, valamint van is mit adnia és ez 
az egész találkozik egy neki megfelelő 
PR-rel, bennfentessel, olyasvalakivel, 
akinek van szava az adott területen, 
akkor bárkiből lehet sztár. Mivel a 
sztárság objektív fokmérői előttem 
ismeretlenek (és most felejtsük is el 
a britniszpírsz-szerű jelenségeket), a 
legfontosabbnak a varázslatot tartom 
zenében és minden más művészeti 
ágban. Minden nagy sztár egy specia-
lizált varázsló. Bárhonnan is jött, vala-
mi titkos tudást hordoz, és ebből úgy 
ad, hogy kíváncsivá teszi az ember-
eket.

Cserteg István

LEGYEN A VENDÉGÜNK!
Lapunk kiadója a KEM-Bridge 
Net immár harmadik éve megje-
lenteti térségünk szállás- és ven-
déglátóhelyeinek katalógusát.

A 2005-ös évben a Komárom-
Esztergom Megyei Önkormány-
zattal közös megyei kiadvány 
készül, amelyhez a március köze-
pén megrendezésre kerülő Utazás 
2005 idegenforgalmi kiállításon 
lehet hozzájutni Budapesten, a 
BNV területén.

Ezt követően kiadjuk a Közép-
dunántúli Régió hasonló kataló-
gusát, ehhez viszont a Tourinform 
irodáiban, valamint az érintett 
idegenforgalmi helyeken lehet 
hozzájutni.
Az igényes, színes, fotókkal, 

eligazító térképpel ellátott kiad-
ványból három nyelven (magyar, 
angol, német) tájékozódhat az 
érdeklődő egy-egy szállás- vagy 
vendéglátóhely kínálatáról, és 
az egyéb látnivalókról az adott 
térségben.

Kollégáink ugyan bőszen járják a 
megyét és a régiót, ám minden-
hova biztosan nem jutnak el. Ezért 
kérjük, ha ön is az idegenforgalom 
területén dolgozik, és van szállás-
helye, vendéglője, presszója netán 
magánmúzeuma vagy csónakázó 
tava, esetleg utazási irodája, je-
lentkezzen kolléganőnknél, aki 
tájékoztatja a kiadványba kerülés 
feltételeiről.
Íme a szám: Vitkóczi Éva (34-

310-971, vagy 34-511-402)



EGÉSZSÉG - FUTÓSZALAGON
Hogy nekem egy évben, egyszer, 
egy délelőtt – ráadásul hét végén 
– minden olyan orvosi vizsgálatot 
elvégezzenek, amelyre egy elfoglalt 
embernek szüksége van? Szinte 
hihetetlen, de igaz. Engedjék 
meg, hogy megosszam önökkel ta-
pasztalataimat:
Szombat reggel, nyolc óra. Vé-
dett parkolóhelyen állhatok meg 
Budán, szemben a Kapás utcai ren-
delőintézettel, ahol a vizsgálatokat 
végzik. Az egész nem tart tovább 
két-három óránál, így a parkolási díj 
sem magas.
Negyed kilenckor már a nagyon 
kedves asszisztensnő visz az első 
emeleti laboratóriumba, ahol le 
kell adnom az előző három nap 
alatt produkált „vizsgálati mintát”. 
Szorongatom a tégelyeket, ám 
a doktornő oldja a feszültséget: 
felveszi az adatokat, majd rövid 
úton vérvételre utasít. Jócskán 
leadott mintámból megvizsgálják 
a koleszterin, vércukor és miegyéb 
szintemet, nem kell várakozni, egy-
szerre rákerülök.
Még fel sem ocsúdom, máris a 
tüdőszűrőn és az ultrahangos vizs-
gálaton találom magamat. Kenőcs 
a hasamon, úgy érzem magam mint 
egy kismama, de hála Isten nem 
vagyok áldott állapotban.
Bájos asszisztensnőm megállást sem 
hagyva cipel aztán ajtóról ajtóra. 
EKG, bőrgyógyászat, szemészet, 
sebészet, urológia, orr-fül-gégé-
szet, belgyógyászat, a hölgyeknek 

nőgyógyászat és mammográfia. 
Gatya le, gatya fel, ám mindenhol 
kedvesen, udvariasan kérdeznek, és 
vetik alá minden porcikámat alapos 
vizsgálatnak. Szakemberek – szak-
szerűen – ráadásul gyorsan.

AZ IDŐ - PÉNZ
Szombat délelőtt tizenegy óra. A 
vizsgálatok után szendvics és kávé 
dukál, máris végeztünk. Számba 
veszem a tapasztaltakat: ha ennyi 
mindenre szerettem volna időt sza-
kítani, bizony sok-sok napig, netán 
hétig kellett volna sorba állni a kü-
lönféle szakrendelőkben.
Dr. Pohl Tibor mosolyog, nem-
zetközileg és országosan bevált 
szervezési és kivizsgálási rendszerük 
eddig mindig beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket. Menedzserszű-
rés mindazoknak, akiknek az idő 
– pénz. Az I.C.C. rendszer meg 
nem gyógyít, de időben rámutat 
arra, hol kéne vizsgálatra menni, 
életmódot váltani, és tanácsokat 
ad: kihez fordulhatunk adott eset-
ben. Megfizethetetlen szolgáltatás 
– megfizethető áron.

A MEGYÉK FELÉ IS NYITNAK
– Budapest, Miskolc, Debrecen, 
Gyula, Szeged, Kecskemét, Nagy-
kőrös, Cegléd, Baja, Pécs, Zalae-
gerszeg, Kaposvár, Székesfehérvár, 
Sárvár és Győr után – tájékoztat 
Dr. Pohl Tibor – Komárom-Esz-
tergom megyében is szeretnénk 
legalább egy kórházban bevezetni 
vizsgálati rendszerünket. Jelenleg 

tárgyalunk több intézménnyel is, 
reméljük a megye és a környék vál-
lalkozóinak és magánembereinek ha-
marosan nem kell Budapestre járni 
a vizsgálatokra. Bízunk abban, hogy 
tárgyalásaink eredménnyel zárulnak. 
Ezért is hirdettünk 2005-ben 
orvosi akciót Komárom-Esztergom 
megyében, melynek részleteiről a 
szemközti oldalon lévő ismertetőből 
tájékozódhatnak.
Jómagam is bízok benne, hogy 
minél előbb helyben, akár hétköz-
nap, akár hétvégén túl lehetek a 
sok-sok vizsgálaton: néhány órát 
ugyanis bárki áldozhat az egészség 
oltárán anélkül, hogy üzleti érdekei 
sérülnének. 
Hiszen nincs megnyugtatóbb dolog 
annál, mint amikor a szakorvos ki-
jelenti: Uram! Önnek kutya baja, 
de azért vigyázzon magára! Jövőre 
találkozunk! 

Komplett orvosi vizsgálat: I.C.C.

GYORS, KÉNYELMES, PRAKTIKUS
Amikor először hallottam az I.C.C. egészségügyi szolgáltatásáról, óvatosan 
viszonyultam az ajánlathoz, hiszen ezerféle megkeresés lapul az ember posta-
fiókjában. Tudjuk, első az egészség, de mégis minden más fontosabb… A napi 
rutin – valljuk be – hajlamossá teszi az embert arra, hogy tologassa a vizs-
gálatokat: ej ráérünk arra még… Pató Pál uram tanácsát félretéve rávettem 
magam: próbáljuk ki! 

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu
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DVD-AJÁNLÓ
A FALU (THE VILLAGE, USA, 2004)
R.: M. Night Shyamalan
Fsz.: Joaquin Phoenix, Adrien Brody, William Hurt, Sigourney Weaver, Brendan Gleeson, Bryce 
Dallas Howard
Megjelenés: február 15.

Idilli, XIX. század végi falu fekszik a völgyben. Lakói ijedt tekintetüket a környező erdőre vetik, ahol 
különös teremtmények élnek. A falu és az erdőlakók között hallgatólagos a béke: ők nem mennek az 
erdőbe, cserébe a lények se jönnek a faluba. Ám az ifjú Lucius (Joaquin Phoenix) az idősek figyelmeztetése 
ellenére egyszer csak felkerekedik, s ezzel tragédiák egész sorát indítja el. Shyamalan (Hatodik érzék, Jelek) 
kísérteties hangulatú filmje magyar szinkronnal, számos werkfilmmel és kimaradt jelenetekkel jön ki DVD-n.

BAMBI (BAMBI, USA, 1942)
R.: David Hand

Megjelenés: február 22.

Bambi, az árván maradt őzgida mulatságos és megható kalandjai a bemutatása óta eltelt több mint 
hatvan évben már számos gyermeket és szülőt elvarázsolt. Bambival együtt a picik is rengeteget 
tanulhatnak a barátságról, a szeretetről, az elmúlásról és a felnőtté válásról. A Walt Disney 
Stúdió klasszikusa digitálisan felújított képpel és hanggal, valamint rengeteg extrával jelenik meg 
DVD-n!

TERMINÁL (THE TERMINAL, USA, 2004)
R.: Steven Spielberg
Fsz.: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Diego Luna
Megjelenés: február 15.
Steven Spielberg megtörtént eseten alapuló filmjében egy férfi a bürokrácia szövevényeinek hála ott ragad a New 
York-i Kennedy repülőtéren. Viktor Navorski (Tom Hanks) országában polgárháború dúl, ezért vízuma érvényét 

veszti, mikor megérkezik Amerikába. Mivel haza sem térhet, a férfi kénytelen a repülőtéren várakozni; 
azt nem lehet tudni, hogy meddig, ezért Viktor szépen lassan berendezkedik, szerelembe esik egy 
stewardessel és idővel a terminál elválaszthatatlan bútordarabjává válik. A film kétlemezes kiadásban, 
magyar szinkronnal és számos érdekes extrával fog megjelenni: nem csak romantikusoknak! 

KUTYASZORÍTÓBAN (RESERVOIR DOGS, USA, 1992)
R.: Quentin Tarantino
Fsz.: Harvey Keitel, Tim Roth, Steve Buscemi, Michael Madsen, Chris Penn
Megjelenés: február 1.
Quentin Tarantino (Ponyvaregény, Kill Bill) bemutatkozó rendezése végre DVD-n! A felállás egyszerű: hat 

férfi kirabol egy ékszerboltot, majd egy raktárházban osztozkodnak a megbízóval. Azonban a 
rendőrök túl korán tűnnek fel, s a rablásból vérengzés lesz. A csapat gyanút fog: egyikőjük minden 
bizonnyal tégla. Tarantinoi szabad szájú, fordulatokban és remek párbeszédekben gazdag filmje 
először fesztiválokat hódította meg, majd videón aratott óriási sikert (nálunk is). Most végre DVD-
n is elérhető felújított képpel és hanggal, régi és vadonatúj szinkronnal és rengeteg bónusszal.

DÜHÖNGŐ BIKA (RAGING BULL, USA, 1980)
R.: Martin Scorsese
Fsz.: Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty
Megjelenés: február 22.
A 40-es évek verhetetlen középsúlyú bokszbajnoka, Jake La Motta (Robert De Niro) életéről és pályájáról szól Scorsese nyolc 
Oscar-díjra jelölt, döbbenetes erejű filmje. La Motta nem hiába kapta a ringben a Dühöngő Bika nevet. Forró vérű, agresszív ember 

volt, rengeteg elfojtott indulattal, amelyet szerencsés esetben a ringben engedett szabadjára, olykor azonban feleségét 
és ügyeit intéző öccsét sem kímélte. Karrierjét becsvágyának és önteltségének köszönheti, ám idővel ugyanez lesz a 
végzete is. Az alakításáért Oscar-díjjal jutalmazott Robert De Niro a szerep kedvéért 25 kilót szedett fel magára, 
hogy eljátszhassa a kiöregedett, elhízott La Mottát is. A klasszikus bokszfilm szinkronnal fog megjelenni DVD-n.






