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LEESETT AZ ELSŐ HÓ
A tavalyi, derűsre, lucskosra, amolyan ősziesre sikeredett gyenge tél után az idén 
hamar belekezdett az időjárás: kemény fagyok, hózáporok voltak már november 
közepén is. Természetesen ez nem tántorította el  kicsiny szerkesztőségünk tagjait at-
tól, hogy bejárják a környéket Siófoktól Almásfüzítőig, Veszprémtől Dunaújvárosig, 
Tatától Ráckeresztúrig, Várgesztestől Zircig, Oroszlánytól Székesfehérvárig.
Legnagyobb terjedelemben azonban ezúttal is Tatabánya képviselteti magát – no nem 
azért, mert szerkesztőségünk itt székel, hanem azon okból kifolyólag, hogy a várossá 
avatás hatvanadik évfordulója számos olyan apropót adott, amely nem fért bele múltkori, 
megemlékező számunkba. Ezek közül is kiemelkedik az az anyag, amely Bencsik Jánost, 
a rendszerváltozás óta regnáló tatabányai polgármestert mutatja be, kicsit emberibb ol-
daláról is. Aki még részletesebben kíváncsi a sikerpolgármester személyiségére, életútjára, 

annak javasoljuk, hogy keresse fel a www.bencsik-
janos.hu weboldalt!
Az év vége közeledik, ezért sűrűsödnek dolgaink, 
nyakunkon a regionális, a megyei és és a városi 
értékelések, és a II. Regionális Szépségfesztivál, 
melynek immár lesznek megyei döntői is, és a nagy 
gálára februárban kerül sor Veszprémben. Miss 
Regio Regiát, és Mr. Sármot is választ majd a 
zsűri. Következő lapszámunkban bemutatjuk a há-
rom megye legszebb lányait és fiait, hogy Önök is 
szavazhassanak a legméltóbbra. Addig is kellemes 
készülődést kíván az ünnepekre a főszerkesztő:

Veér Károly

http://www.bencsikjanos.hu
http://www.bencsikjanos.hu
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– Az Allianz sok éves tapasztalat-
tal rendelkezik a vállalatok, vál-
lalkozások biztosításában. Hogy 
látja, a kis- és középvállalkozások 
mennyire figyelnek a megfelelő 
biztosítási védelemre?
– Úgy látjuk, hogy bár az igények évről 
évre bővülnek, a hazai kis- és középvál-
lalkozások biztosítással való ellátottsága 
még messze elmarad a nyugat-európai 

országokban működő vállalkozásokétól. 
Azt tapasztaljuk, hogy azok a vállalko-
zások helyeznek leginkább hangsúlyt a 
megfelelő biztosítási védelem kialakítá-
sára, ahol a cégvezető egyben a vállal-
kozás tulajdonosa is, hiszen ők érzéke-
nyebbek a vállalkozás tevékenységéből 
fakadó kockázatokra. Mindemellett 
sajnos még mindig elmondható, hogy 
ebben az ügyfélkörben az alulbiztosí-

tottság jellem-
ző, amely el-
sősorban abból 
fakad, hogy va-
gyontárgyaikat 
könyv szerinti 
értéken bizto-
sítják és nem 
azok új értékén. 
A vállalkozások 
finanszírozását 
szolgáló banki 
hitelfelvételek 
és az Európai 
Uniós pályá-
zatok feltételei 
által támasztott 
b i z t o s í t á s i 
követelmények 
azonban növe-
lik a biztosítást 
kötő kis- és 
középvállalko-
zások számát.

– Az Allianz 
Vá l la lkozás 
V é d e l e m 
m e nny i b e n 

kínál rugalmas megoldást a vál-
lalkozások igényeire és ezekre 
az újonnan megjelenő tenden-
ciákra?
– Az Allianz Vállalkozás Védelem 
vagyon- és felelősségbiztosításokból 
áll, illetve a munkavállalókra vonatkozó 
élet- és balesetbiztosítást is tartalmaz. 
Az új terméken belül háromféle cso-
magot alakítottunk ki, melynek elemei 
a vállalkozás biztosítási igényeinek 
megfelelően variálhatók, így az alap-
szintű védelemtől egészen a teljes körű 
biztosítási fedezetig tudunk szolgálta-
tást nyújtani. 
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy 
az Allianz Vállalkozás Védelem Basic 
csomagja megfelel a banki jelzáloghi-
telek felvételéhez kötelezően előírt 
biztosítás feltételeinek. A 2006 
októberétől működő Allianz Bank né-
hány héten belül bevezeti kis- és kö-
zépvál-lalkozásoknak kialakított számla 
és hiteltermékeit, így hamarosan teljes 
körű pénzügyi szolgáltatást tudunk 
nyújtani már ennek a szektornak is. A 
banki termékek igénybevételét külön-
böző kedvezményekkel tervezzük von-
zóvá tenni a jelenlegi és a potenciális 
ügyfeleink számára.
Európai uniós tagságunkból adó-
dóan egyre több magyar vállalkozás 
végez beszállítói tevékenységet 
az Unió más tagállamaiban, amely 
esetben sokszor elvárás a megfe-
lelő biztosítás megléte. Az Allianz 
Vál-lalkozás Véde-lem feltételeit úgy 
alakítottuk ki, hogy igény szerint a 
biztosítás fedezete egész Európára 
kiterjeszthető.

– Mennyiben tud az Allianz egye-
di megoldásokat kínálni a kis- és 
középvállalkozások biztosítási 
igényeire?
– Általában jellemző, hogy a vál-
lalkozások csak vagyontárgyaikra 

Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. szeptember elején vezette be 
új, kis- és középvállalkozásoknak szóló biztosítási csomagját 
Allianz Vállalkozás Védelem néven. A termékcsomag jellegze-
tességeiről, valamint a kis- és középvállalkozások biztosítá-
sokkal való ellátottságáról kérdeztük Kozma Attilát,  az Allianz 
Hungária Biztosító Zrt. Közép-dunántúli Igazgatóságának terü-
leti igazgatóját.

Kozma Attila, 
az Allianz Közép-dunántúli Igazgatóságának területi igazgatója
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kötnek biztosítást, de az ezek eset-
leges sérülése, megsemmisülése esetén 
bekövetkező, üzemszünetből eredő 
kockázatokra nem gondolnak, vagy 
nem akarnak erre pénzt áldozni. Új 
termékünk megkötése esetén ügyfe-
leink kétféle üzemszünet-biztosítást 
is választhatnak. Az egyiknél alacso-
nyabb díj ellenében a káresemény 
bekövetkezésekor az üzemszünet alatt 
felmerülő meghatározott költségneme-
ket térítjük. A másiknál, a teljes körű 
biztosítás ezen felül az üzemszünet 
alatt felmerülő állandó költségeket, pl. 
munkabéreket, valamint az elmaradt 
hasznot is fedezi.
A felelősségbiztosítások jelentősége 
is folyamatosan nő, megléte egyre 

többször feltétele a különböző pályá-
zatokon való indulásnak. Új termékünk 
esetében a különböző felelősségbizto-
sítások – az általános felelősségbizto-
sításra épülve – vagyonbiztosítás meg-
kötése nélkül is igénybe vehetők. Így 
azoknak a vállalkozásoknak is ajánljuk, 
akik már rendelkeznek vagyonbiztosí-
tással.

– Miért érdemes a kis- és kö-
zépvállalkozásoknak az Allianzot 
választaniuk?
– A nagyvállalatok biztosításában 
szerzett tapasztalatainkat felhasználva 
szolgáljuk ki a kis- és középvállal-
kozások biztosítási igényeit. A kö-
zelmúltban bevezetésre került Allianz 

Vállalkozás Védelem inkább a biztosí-
tói szemmel standardizálható kockáza-
tokra nyújt megoldást, de ezeken kívül 
egyedi vagyon- és felelősségbiztosítási 
termékeinkkel természetesen a speciális 
igényekre is tudunk biztosítási szolgál-
tatást kínálni. Szakértő kollégáink  a 
Közép-dunántúli Régió térségében, 
Veszprém, Fejér és Komárom-Esz-
tergom megyében is  a vállalkozások 
rendelkezésére állnak, hogy segítséget 
nyújtsanak a megfelelő biztosítási vé-
delem kialakításában.

www.allianz.hu

A T a r t a l o m b ó l :
II. FEJÉR MEGYEI PRÍMA DÍJ – 8-9. OLDAL

Demján Sándor kezdeményezésére és a VOSZ országos vezetősége ajánlásával a VOSZ Fejér megyei elnöksége 
második alkalommal rendezte meg a Fejér Megyei Príma díjkiosztó ünnepséget. A gálaestet 2007. november 
17-én tartották a Szent István teremben, ahol három fődíjat - egyenként egymillió forintos csekket - és több 

különdíjat, továbbá egy közönségdíjat adtak át az arra érdemeseknek.

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE – 10-11. OLDAL

Az Európai Uniós csatlakozásból adódóan a hazai kis- és középvállalkozásokat egyre súlyosbodó problémák 
terhelik. Az egyenlőtlen versenyfeltételek mellett egyre kisebb eséllyel indulnak a tendereken, pályázatokon. A 
megoldást az összefogás, a közös fellépés jelentheti. A KEM-i Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége tenni 
kíván azért, hogy a helyi vállalatok pozitív megkülönböztetést kaphassanak a bírálati szempontrendszerben.

NÉGY RÉGIÓ HATÁRÁN, DE NEM PERIFÉRIÁN – 17-18. OLDAL

Régiónk igen szerencsés helyzetben van felsőoktatás terén, hiszen öt városunkban zajlik a diákélet. A Pannon 
Egyetem, a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, a Vitéz János Katolikus Főiskola, és szomszédolásunk 
eredényeként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bemutatkozója mellett novemberben szemügyre vettük 
a Dunaújvárosi Főiskolát – ebben segítségemre volt Dr. Kadocsa László általános és tudományos rektor-

helyettes.
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– Mióta létezik a Paletta?
– Cégünket még 1990. januárjában a 
Komárom-Esztergom megyei Építőipari 
Vállalat (KOMÉP) hozta létre Pallér 
Kft. néven, egy konkrét projekt megva-
lósítására, amely azonban soha sem indult 
el. Így a társaság valójában semmiféle 
gazdasági tevékenységet nem folytatott. 
Én 1991-ben lettem -  a névmódosítást 
követően –  a Paletta Kft ügyvezető-
je.1993-ban vásároltuk ki a KOMÉP 
tulajdonrészét. 

– Ön is a KOMÉP-nél dolgozott?
– Igen, sőt nekem nem is volt más 

munkahelyem. Már 14 éves korom óta 
tanulmányi ösztöndíjat kaptam, egészen 
a főiskolás éveim végéig.  Persze, ifjú 
szakemberként több mindennel  nem 
értettem akkor egyet. Miután cégvezető 
lettem, el is határoztam, hogy mindent 
másképp csinálok, és mindent újraépítek. 
Aztán persze, szép sorjában rá kellett, 
hogy jöjjek, az elődeim nem tévedtek. 
Minden úgy volt szükségszerű, ahogy  
ők csinálták. Szerencsére megfelelő ala-
pokat kaptam, és az öröklött szellemi 
tőke nagy segítséget jelentett számomra. 
Ma is hálával  emlékszem vissza a komé-
pes időszakra.   

– Milyen feladatokat vállalt akkori-
ban a Paletta?
– Miután a céget a garanciális üzemből 
hozták létre, az volt a tervünk, hogy a 
KOMÉP garanciális munkáit mi fogjuk 
végezni, de rövid idő alatt kiderült, hogy 
ebből nem lehet megélni. Ezután felújítási 
munkákat vállaltunk. Előbb a tatai Hon-
védség szolgálati lakásait,majd Budaörsön 
az  önkormányzati lakásokat és a fűtőerő-
művet újítottuk fel. Etyeken a volt szovjet 
laktanya maradványaiból varázsoltunk  
lakásokat. Később már generálkivitelezést 
is vállaltunk. Építettünk Vértesszőlősön 
Sportcsarnokot, Budaörsön egyházi iskolát 
és plébániát.

– Mikortól épültek saját beruházás-
ban lakóparkok?
– 1996-ban kezdtük az első saját beruhá-
zású lakásépítést, s immáron 11 éve épí-
tünk otthonokat. A lakásépítés egy külön 
hitvallás, és ezt mi vállaljuk is. Jómagam is 

Paletta Kft. – Tatabánya

AZ ÉLETTEL TELI LAKÓPARKOK ÉPÍTŐJE
„A lakásépítés egy külön hitvallás, az építészet külön világa ” 
- legalábbis a Paletta Lakóparkok építője, Kis Zsuzsanna így vé-
lekedik az általa megálmodott otthonokról. Mindig olyan egyedi 
megoldásokban gondolkodik, amelytől a lakás igazi otthonná, 
a lakópark igazi közösséggé, valódi élettérré válhat. A Paletta 
Kft. ügyvezetője cégükről, eddigi munkáikról és hitvallásukról 
mesélt lapunknak.

A Paletta „gangos” lakóparkja
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nagy családból származom - nyolc gyermek 
közül hetedikként születtem -, és nekem is 
három gyermekem van. Másfelől az is be-
folyásolta a döntésemet, hogy így önállóak 
tudunk maradni.  Arra törekedtünk, hogy 
csak olyan feladatot vállaljunk el , amit mi 
magunk is tisztességgel el tudunk végezni. 
Mentünk  a saját fejünk után, a saját erőnk-
ből. Tudtuk, hogy így nehezebb, hiszen 
ezután nekünk kell eladni is a lakásokat, 
de legalább tudtuk, hogy mit vállalunk. Ez 
meg is  határozta számunkra azt az utat, 
amelyen elindultunk.

– Mi kell ahhoz, hogy valaki mind-
végig piacvezető maradhasson ezen 
a területen?
– Úgy gondoltuk, miért ne lehetne egy 
ilyen típusú értékteremtés. Mi voltunk az 
elsők, rengeteget tanultunk belőle, közösen 
kellett megcsinálnunk mindent a kapcsoló-
dó szervezetekkel is. Ez a tudás mindig is 
segített bennünket, így sikerült a piacveze-
tő pozíciót még ma is megtartanunk.

– Tizenegy éve lakóházakról szól a 
történet, még sincs két egyforma. 
Mi a titka?
– A nyughatatlan lelkek közé tartozom. 
Amikor már a harmadik lakóházat építjük, 
akkor már nincs olyan sok újdonság benne. 
Ahhoz, hogy folytatni tudjam, mindig 
valamit másképpen kellet csinálnunk, azért, 
hogy még jobb házakat tudjunk építeni. 
Erre az egyik legutóbbi példánk az ún. 
„gangos” házunk. Az ugyanis felelősséget 
is jelent, hogy „összerakjuk” az embereket 
egy lakóparkba. Kötelességemnek érzem, 
hogy élhetőbb házakat építsünk, a szá-
mukra, olyat, ahol a lakóknak lehet egy kis 
szabadságérzetük is. A célok helyességét  
legjobban, az élet igazolja vissza. A lakók 
szinte még alig költöztek be, máris igazi 
közösséggé kezdenek formálódni. Nyárbú-
csúztatót , ismerkedési party-t szerveztek, 
legutóbb pedig már disznóölést rendeztek. 
Az emberek itt össze akarnak tartozni, és 
az életterük, a lakóházuk pedig ezt lehető-
vé is teszi. A terveim - úgy tűnik - talán 
még a vártnál is jobban alakultak.

– Egy fiatal lány mégis hogy kerül az 
építőiparba? Családi indíttatás áll e 
mögött?

– A kitartást, a tanulás tiszteletét, az egy-
másra való odafigyelést, mind otthonról 
hoztam. A szüleim már nem élnek ugyan, 
de a család ma is összetart, évente több 
alkalommal is találkozunk.
Hogy miért pont építész lettem? Az álta-
lános iskolát Kisbéren végeztem el, s onnan 
a győri Építőipari Szakközépiskolába irat-
koztam be. Ez egyszerűen egy kihívás volt 
a számomra. Oda Kisbérről egyedül csak 
én jelentkeztem. Én mindig is fiús típus 
voltam, édesapámnak soha meg sem for-
dult a fejében, hogy valami lányos munkát 
vállaljak. A családban a tanulás mindig is 
fontos jelentősséggel bírt.   E mellett,  a 
másik  lényeges  szempontnak azt tartották 
a szüleim,  hogy  legyen a gyermeknek egy 
rendes szakmája is. Így mindenképpen 
csak szakközépiskola jöhetett szóba. A 
reál tantárgyak mindig jól mentek,  így 
maradtunk végül  a győri iskolánál. A 
középiskola elvégzését követően , már a 
pályán maradtam. Pécsett a Pollack Mihály 
Műszaki Főiskolán végeztem 1979-ben, 
mint magasépítő üzemmérnök. Később 
másoddiplomáztam szakközgazdászként, 
meg sok más mindent is tanultam. Szak-
képzettséget szereztem ingatlan területen, 
foglalkoztam a feng-shuival, mint térrende-
zéssel, de például okleveles virágkötő is 
vagyok, no és kerámia képeket is csináltam. 
Az alkotási vágynak engedve sok mindent 
kipróbáltam már, de úgy tűnik, hogy végül  
ezek az ismeretek  a  lakásépítésben össz-
pontosulnak. 

– Ha már szóba került a család, es-
sen néhány szó róluk is!
– Attila fiam 27 éves, Budapesten rendez-
vényszervező, Réka lányom 21 esztendős 
és természetvédőnek készül Gödöllőn, a 
Szent István Egyetemen, Dániel pedig 20 
éves és az International Business Schoolon, 
gazdasági szakembernek tanul.

– Milyen lesz a következő Paletta-
ház?
– A lakásépítésben vannak elveim, amit 
soha nem adok fel. Nem fogok például 
30 négyzetméteres lakásokat építeni, mert 
meggyőződésem, hogy abban az emberek 
tönkre mennek. Az ember a lelki érettsé-
gében eljut odáig, hogy hisz abban, amit 

meg tud csinálni, és meg is csinálja azt. A 
Quadrat System eljárással most épülő új 
lakóház a földsugárzás és az elektroszmog 
ellen fogja védeni a házat. A feng-shui 
kapcsán találkoztam először ezekkel a 
gondokkal. Mérnökemberként, azóta pró-
báltam erre megoldást találni, olyat, amely 
műszakilag is megoldható. Ez egy olyan 
technológia, amely segít az embereknek, 
hogy megőrizhessék egészségüket. Nem 
drága, és nem  luxusmegoldás. Az átlag-
embernek nyújtja azt a pluszt, hogy maga a 
ház legyen preventív egészségmegőrző. A 
Quadrat System eljárással vidéken ez lesz 
az első lakópark, amely már épül.

– Az építkezés komoly csapatmunka. 
Milyen a Paletta csapata?
– Róluk mindenekelőtt azt kell tudni, hogy 
jók. A műszaki, nem fizikai állományban 
öt-hat éve nincs fluktuáció, de a fizikaiak 
között is nagyon kicsi a mozgás, nagyjából 
itt is öt éve ugyanazok a kollégák dolgoz-
nak. Gyakorlatilag nincsenek álláshirdetése-
ink, a mag állandó. Ráadásul nálunk van a 
legjobb lakásértékesítő Tatabányán. A hat 
nem fizikaiból öten a KOMÉP-nél dolgoz-
tak, s ma is itt vannak a csapatban. Össze-
sen húszan vagyunk, és csakis stabil, visz-
szatérő alvállalkozókkal dolgozunk. Persze 
nekünk is vannak gondjaink, problémáink, 
csakúgy, mint másoknak, de valószínűleg mi 
kicsit másképpen oldjuk meg azokat. Meg-
becsüljük az embereket, biztosítjuk nekik a 
pihenést, nem hajtjuk túl őket. Éppen ezért 
egy kicsit mindenki hittel végzi a dolgát, s 
így  tud hiteles is  maradni a csapatában.

– Az építőipart jellegzetesen a férfi-
ak uralják. Nehéz itt női vezetőnek 
lenni?
– Az elején számított, hogy  mennyire fo-
gadnak el nőként, vezetőként. Nem célom, 
hogy szeressenek. A lényeg az, hogy bíz-
zanak bennem, és fogadjanak el. Ha szeret-
nek, az persze jó, de az intézkedéseimet ez 
nem szabad, hogy befolyásolja. Nő, vagy 
férfi, ez csak nagyon rövid ideig számít. Az 
a fontos, hogy hittel  végezze az  ember a  
munkáját, mert ezáltal képes  nagyon rövid 
idő alatt  meggyőzni  másokat is. 

Cseh Teréz
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A KÖZÖNSÉGDÍJHOZ TÖBB MINT 
NYOLCEZER SZAVAZAT KELLETT
– Már hagyománynak tekinthető a program 
– mondta a rendezvény után Varga István,  
Vállalkozók Országos Szövetsége Fejér 
megyei elnöke. – Tavaly a tíz jelöltből 
hárman kaptak fődíjat, és egy közönség-
díjat adtunk ki. Idén annyira sokan kaptak 
jelölést, hogy már a 11 főre szűkítés is 
gondot okozott, tehát úgy döntöttünk, 
nem ragaszkodunk a bűvös 10-es számhoz! 
Örülünk neki, hogy a sajtó segítségünkre 
volt a jelöltek megismertetésében. Úgy 
látom – a nyilvánosság által – már sokkal 
szélesebb az a kör, amelyik anyagilag segít, 
s még többen vannak azok, akik erkölcsileg 
támogatják ezt a kezdeményezést. Jelentős 
sikernek érzem, hogy a több mint 8000 
szavazatra volt szüksége a közönségdíj első 
helyezettjének a győzelemhez. A három 
kiemelt személyt a megyei elnökség viták 
sora után választotta ki. Csatáztunk, hiszen 
mind a hét tagnak voltak szempontjai, 
kedvencei – többszöri nekifutásra sikerült 
eldöntenünk, kik kapják az 1 millió forintos 
felajánlást. 
A közönségdíjat Gerséné Krausz Szil-

via kapta, aki jelenleg a Hang-Szín-Tér 
Mővészeti Iskola igazgatója. A bodajki 
önkormányzat 1995-ben alapította az 
iskolát, amely a későbbiekben a Művésze-
tért Közalapítvány fenntartásában működik. 
Két évvel később, 1997-ben saját erőből 
átalakítja és felújítja az egykori, romos 
Marsovszky-villát, és iskolaközpontot hoz 
létre Bodajkon. Az iskola ellátja a Közép-
dunántúli Régióban, vagyis Fejér, Komá-
rom-Esztergom és Veszprém megye alap-
fokú művészeti oktatását. Ez a tevékenység 
azt a célt szolgálja, hogy a régió kisebb 
településein is elérhetővé váljon a külön-
féle művészeti ágakkal való ismerkedés. A 
tíz év alatt nyolcezerhétszáz diákjuk volt. 
Az iskolában a diákok a művészet több 
ágával ismerkedhetnek, foglalkoznak ze-
nével, mozgáskultúrával, színpadra állítanak 
darabokat, képzőművészeti alkotásokat 
készítenek. Évente családias találkozókat 
tartanak.

PRÍMA DÍJ 2007.: 
ALBA REGIA TÁNCEGYESÜLET
Az Alba Regia Táncegyesület 1994-ben 
alakult 30 taggal, non-profit, kiemelkedő-

en közhasznú civil szervezetként. Az egye-
sület jelenleg 28 rendes tagból és 500 
pártoló tagból áll. A legkülönbözőbb kor-
osztályokat igyekszik megismertetni a nép-
tánccal. Célul tőzte ki a népi hagyományok 
ápolását, a néptánc és a népzenei értékek, 
a kulturális örökség felkutatását, új értékek 
létrehozását. Az egyesület egyik fő felada-
tának tekinti az 1949-ben alapított, rend-
kívül sikeres, nemzetközi hírű Alba Regia 
Táncegyüttes támogatását, az utánpótlás-
csoportok nevelését. Akkreditált néptánc-
oktatói tanfolyamaival segíti a táncpe-
dagógusok képzését és továbbképzését. 
Az Alba Regia Táncegyesület minden 
évben sokszínű programot szervez: ezek 
közül különösen népszerű a Királyi Napok 
Nemzetközi Fesztivál. Fontos feladatának 
tekinti a kiadványok, oktatási segédanya-
gok készítését, terjesztését, saját autentikus 
gyűjteményeinek (hang- és filmfelvételek) 
digitalizálását.
– Programokban, eredményekben gazdag 
évet zárunk idén is – értékelte a munkát 
Botos József –. Egy ilyen pillanatban az 
ember érzi a város, a vállalkozók, a dön-
téshozók támogatását, ez mindig öröm és 
újra nagy biztatás számunkra. Sok-sok el-
ismerést és díjat kaptunk már, de ezt a leg-
kedvesebbek közé tartozónak érzem máris.
A művészeti vezetők - Majoros Andor és 
Majoros Róbert – közül Andor lehetett 
jelen az átadáskor. A díjat rengeteg mun-
kájuk elismerésének, és fejlődni tudásuknak 
tulajdonítja: 
– Szerencsére sok feladatumk van még az 
év hátralévő hónapjaira, s a jövő évre is 
a cipő- és csizmanyűvő táncosokkal mind 
az autentikus folklór színre vitele, mind az 
immár nyolc éve működő kortárs irányzat 
felé tendáló törekvéseinkben. Múlt héten 
Pécsett egy kortárs előadást tartottunk, 
meghívásunk van decemberben a Művé-
szetek Palotájába egy ilyen jellegű ren-
dezvényre. Jövőre kiemelt a tánc világ-
napja 2008 áprilisában, s a 13. Királyi 
Napok Néptáncfesztivál.  A jól bevált 
hagyományokat nem lehet abbahagyni! 

A díjak odaítélése sem egyszerű...

II. FEJÉR MEGYEI PRÍMA DÍJ
Demján Sándor kezdeményezésére és a VOSZ országos vezető-
sége ajánlásával a VOSZ Fejér megyei elnöksége második alka-
lommal rendezte meg a Fejér Megyei Príma Díjkiosztó ünnepsé-
gét. A gálaestet 2007. november 17-én tartották a Szent István 
teremben, ahol három fődíjat – egyenként egymillió forintos 
csekket – és több különdíjat, továbbá egy közönségdíjat adtak 
át az arra érdemeseknek.
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PRÍMA DÍJ 2007.: 
DR. TÓTH JENŐ SZEMÉSZ FŐORVOS
Tóth Jenő 1997. január 1-től a megyei 
Szent György Kórház Szemészeti Osztály 
osztályvezető főorvosa, nemcsak a szakmai 
színvonal, a műtéti repertoár, a gondozói 
hálózat, a sürgősségi ambulancia kialakí-
tását, de a szakma kapcsolatrendszerét 
és a megyei felvilágosító, ismeretterjesztő 
tevékenységet is fő célul tőzte ki. Az 
osztály működését segítő közhasznú ala-
pítvány kuratóriumának elnöke. Az in-
gyenes felvilágosító és szűrő tevékenység 
létrehozásában aktív szervező volt, 2006-
ban zöldhályogszűrés, szemnyomásmérés 
létrejöttében játszott szerepet. A város 
hírnevének fényesítéséhez hozzájárult, 
hogy 2000-ben a Milleneumi Szemész 
Kongresszus rendezési jogát városunk kapta 
meg, melyben aktív szervező és közreműkö-
dő volt. Az idei Szemészeti Szakdolgozók 
Országos Kongresszusának főszervezője 
volt, ennek során 10 műtét közvetítése élő 
egyenes adásban vált láthatóvá a több mint 
400 résztvevő és érdeklődő részére.

– Nagyon boldog voltam, nem is álmodtam 
a jelölésről. Megtiszteltetés a szakmánknak, 
a munkánknak, az összes munkatársamnak, 
s azoknak, akik az idekerülésem utáni 10 
évben segítettek. 97 januárjától nyertem 
el az osztályvezetői pályázatot, azóta 
építem az osztályt, igyekszem a szakmai 
repertoár bővítésére. Azon vagyok, hogy 
a tudományos munkák felhasználásával egy 
minél jobban működő (sok tekintetben 
már élen járó) szemészeti osztály legyen a 
megyében. Ehhez a minőségi fejlesztéshez 
a vállalkozókkal, civil szervezetekkel való 
kapcsolatteremtések is hozzájárulnak, de 
segíti ezt egy általam létrehozott alapítvány 
is. Úgy érzem, befogadott a megye, Fehér-
vár, a szakma, a külső támogatók köre.

PRÍMA DÍJ 2007.: 
NAGY BENEDEK SZOBRÁSZMŰVÉSZ
Nagy Benedek, a neves szobrászművész, 
Mór díszpolgára, országszerte több mint 
40 köztéri mű alkotója 1964-ben került 
Mórra. A 70-es évek elején indította el az 
1989-ben már hat tevékenységi területre 

szétágazó móri Képző- és Iparművészeti 
Szabadiskola tevékenységét. Az 1980-as 
évek elején kezdeményezője és részese volt 
Mór építészeti arculata formálásának.
Városképet alakító elképzelései valósultak 
meg a Móron felállított köztéri szobrai és 
közvetlen környezetük kialakításában: alko-
tásait szinte önköltségi áron ajándékozta a 
településnek. Városvédő tevékenységének 
köszönhető a móri Lamberg kastélyhoz 
tartozó műemléki Kútház megmentése, 
a kastélypark felújítása és szoborparkká 
alakítása, a kastélyudvar barokk díszme-
dencéjének tervezése, a zenepavilon és 
a madárház tervezése és kivitelezésének 
művezetése. Nevéhez fűződik az igényes 
kiállítási programok beindítása és a képző-
művészeti alapoktatás bevezetése Móron. 
Jelenleg az Ács községnek készítendő 
Kossuth szobron munkálkodik. Eddig mű-
veivel ő adott ajándékot, most úgy érzi, 
ő kapott:
–  Ajándékot kapni jó érzés. A sok 
fáradság után ez egy visszajelzés, hisz a 
művészet, a szobrászat egy színpad, ahol 
kell a barátokból és ismeretlenekből álló 
közönség. Természetesen örültem a jelölés-
nek, de nemcsak azért örülök, hogy engem 
ért egy megbecsülés, hanem egyáltalán a 
kultúrát éri. Egyfajta negatív hatás ellenére 
a civilek méltatják a tudományt, a kultúrát 
és a sportot – , s ez nagy dolog. Hacsak 
most Kosáry Domokos akadémikus szavait 
idézem: „Fillérekért a jövő generációinak 
tudását nem szabad feláldozni!”, akkor ezt 
a hozzáállást most a civil szféra mutatja meg 
az országnak. 

Veér Károly – Göde Andrea

A FEJÉR MEGYEI PRÍMA DÍJ 2007. ÉVI TÁMOGATÓI VOLTAK: 
Demján Sándor, VOSZ, Fejér Megyei Hírlap, OTP Bank, Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, Nelson Flottalízing Kft., Bond Értékforgalmi Zrt, Novotel Hotel, 
Fejér Megyei Önkormányzat, Gorsium Coop Ker. Zrt, Letsch és Társa Kft, Jüllich Glas 
Zrt, Varga-Márfy Kft., Hétkúti Wellness Hotel-Mór, Robin Hood Étterem, Master Per-
sonel, Alba Takarékszövetkezet, Pahola és Pahola Kft, Sopron Bank Zrt., Szuna Kft., Alba 
Volán Zrt, Alba Glas, Magyarországi Volksbank Rt, GSN Design, Senator Jackpot Sziget, 
Fehérvár Televízió, T-COM, Fehérvár Rádió, Hírváró a jóHírhozó Havilap, Fehérvár Sport, 
Dávid Lajos, Ivanics Kft., Alba Plaza, dr. Lenkei Egészségcentrum, Delta-F Fűtéstechnika 
Kft, Sunshine Colors Kft., Lászlóvill Kft., Capri Vendéglő, Studimax, Szfinx Kft., 3K Se-
curity Kft., Rockenbauer Oktatási KHT, VésV Kft Szekszárd, Monostori Endre Családi 
Pincészet, Langmáhr István, Digipro Kft, Virág Vár, Naturprodukt Kft., Uniqa Biztosító, 
Máhr Kft. és a Fázis Kft. 
A rendezvény szervezője: Lánczos Kornél Gimnázium.
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– Mióta működik a szövetség és mi-
lyen alapvető célokat fogalmaztak 
meg maguknak?
– 1999-ben alapította meg tíz megyei 
vállalat, illetve intézmény azzal a céllal, 
hogy biztosítsa a Komárom-Esztergom 
megyei vállalatok munkáltatói, tulajdonosi 
és gazdasági együttműködését, érdekkép-
viseletét. A Szövetség elnöke Beluzsár 
János, a Lábatlani Vasbetonipari ZRt. 
elnök-vezérigazgatója, de a tagok között 
ott szerepel például a Nokia, a Zoltek, 
az Eternit, a Modern Üzleti Tudományok 
Főiskolája, hogy csak a legnagyobbakat 
említsem. Szövetségünk - mint területi, 
megyei szerveződés - tagja a Munkaadók 
és Gyáriparosok Országos Szövetségének 

(MGYOSZ). Olyan megyei és régiós 
összefogást kíván megteremteni, amely az 
üzleti etika és kultúra, a fejlettség és a fejlő-
dés magasabb szintjére segíti tagjait. 

– Kik lehetnek tagjai ennek az érdek-
védelmi szervezetnek?
– Egyrészről Komárom-Esztergom me-
gyében működő gazdasági szervezetek, 
amelyek jegyzett tőkéje meghaladja az 
50 millió forintot, vagy éves árbevétele az 
500 millió forintot, illetve a foglalkozta-
totti létszáma az 50 főt. Másrészről pedig 
tagjai lehetnek érdekképviseleti szakmai 
szövetségek, vagy társadalmi szervezetek 
is. Az MGYOSZ egyéni tagokból, 
szakmai, és megyei szövetségekből épül 

fel. A KEGYSZ tagjai megyei vállalatok 
és vállalkozások, akik az MGYOSZ által 
megfogalmazott célokkal és törekvésekkel 
egyetértve a megyei megjelenéssel is 
élni akarnak. Így egy megyei tagvállalat 
élvezheti mindazokat az előnyöket, szol-
gáltatásokat, amit az MGYOSZ nyújt, 
kiegészítve a megyei képviselettel.

– Milyen módon történik a megyei 
vállalatok képviselete?
– Tagvállalatainkat az első számú vezetők 
képviselik a szövetségben, akiknek gazda-
sági feladataik mellett természetesen sok 
más irányú kötelezettsége is van. Ezt fi-
gyelembe véve alakítottuk ki a munkamód-
szerünket, ami a lehetőség szerint testre 
szabott és időtakarékos.
A szövetség elsősorban információt nyújt, 
de mindezt nem mechanikusan teszi, hanem 
szelektálva az egyes vállalatok érdekének 
megfelelően. Természetesen vannak min-
denkit érintő kérdések is. A kommuniká-
cióra elsődlegesen az internetet használjuk, 
kevésbé a telefont, és évente néhány saját 
rendezvényünk is van, egyebekben részt 
veszünk az MGYOSZ programjain, kon-
ferenciáin, ki-ki érdeklődése szerint.

– Milyen előnyökkel jár a vállalatok 
részére a tagság?
– A tájékozódáson túl tagjainknak lehe-
tősége nyílik arra, hogy beleszóljanak az 
őket érintő kérdésekbe, hangot adjanak 
véleményüknek, céljaiknak. Például jogsza-
bályokat - elsősorban a környezetvédelem 
és az adó területén - véleményezhetnek 
még az előkészítő szakaszban, vagy kor-
rekciót kezdeményezhetnek, s valamilyen 
hátrány esetén egyéni segítséget kaphatnak 
az MGYOSZ szakértőin keresztül. De 
részvételi lehetőségük van az MGYOSZ 
rendszeres konferenciáin is, ahol a miniszte-
reknek közvetlenül is feltehetik kérdéseiket. 
Tagjaink rendszeres tájékoztatást kapnak 
megyei, régiós gazdasági eseményekről, 

Komárom-Esztergom Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége

AZ ÖSSZEFOGÁS, A KÖZÖS ÉRDEKKÉPVISELET 
SEGÍTHET VERSENYBEN MARADNI
Az Európai Uniós csatlakozásból adódóan a hazai kis- és közép-
vállalkozásokat egyre súlyosbodó problémák terhelik. Az egyen-
lőtlen versenyfeltételek mellett egyre kisebb eséllyel indulnak a 
tendereken, pályázatokon. A megoldást az összefogás, a közös 
fellépés jelentheti. A Komárom-Esztergom Megyei Munkaadók 
és Gyáriparosok Szövetsége tenni kíván azért, hogy a helyi válla-
latok pozitív megkülönböztetést kaphassanak a bírálati szem-
pontrendszerben. Ezt az uniós gyakorlat nemcsak megengedi, 
de más uniós országok szinte minden esetben élnek is ezzel a 
lehetőséggel. A megyei szervezetről, működésükről a főtitkárt, 
Budai Ágnest kérdeztük.
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lehetőségekről.  Hozzáférést biztosítunk 
az MGYOSZ Brüsszeli Képviseletének 
szolgáltatásaihoz, jelenlétet biztosítunk 
az érdekképviseletekben a munkaadói 
oldalon (pld. Országos Érdekegyeztető 
Tanács, monitorig bizottságok, stb.), és 
fórumokat teremtünk a megyei vállalatok 
jobb megismerésére, egymás termékeinek 
szolgáltatásainak igénybevételére.
2003. novemberében együttműködési 
megállapodást kötöttünk a Megyei Ön-
kormányzati Hivatallal, ennek következ-
tében meghívottként részt veszünk az ön-
kormányzati üléseken és a területfejlesztési 
Tanács ülésein is, így első kézből tudunk 

információkat biztosítani tagjainknak.
A fentiekből látható, hogy a szövetség 
megyei és országos szinten is segítheti 
tagjait egyénileg és csoportosan lehető-
ségeik megismerésében, érdekeik megje-
lenítésében.
Példaként az útfejlesztésért, termékvé-
delemért jogszabály módosításért való kö-
zös fellépést említeném a közelmúltból.

– A tagok személyesen is tartják a 
kapcsolatot?
– A negyedéves elnökségi üléseken és a 
rendezvényeken való találkozásokon túl, 
évente több közös összejövetelt tartunk, 

mindig más tagvállalat meghívására, ahol 
a vezetők klubszerűen megbeszélik aktuális 
gondjaikat.
Természetesen a szervezet további vá-
llalkozások csatlakozására is számít. A 
taggá válás feltételeitől, az alapszabály-
ról, a szövetségben folyó munkáról a 
www.kegysz.hu oldalán tudhatnak meg 
többet az érdeklődők, ahol a szövetség 
elérhetőségeit is megtalálják. 
A szövetség várja minden érdeklődő meg-
keresését, amennyiben részt kíván venni 
munkánkban.

Cseh Teréz

„PÉNTEK DÉL”A KEGYSZ-SZEL

Magazinunk meghívást kapott a Komárom-Esztergom Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének klubtalálkozójára. A házigaz-
da Varga Ernő, a Stabil Kft. ügyvezető igazgatója volt, aki Esztergomban látta vendégül a tagokat. A „péntek dél” ezen összejövetelén 
megjelent Beluzsár János, a szövetség elnöke, a Lábatlani Vasbetonipari ZRt. elnök-vezérigazgatója, de tiszteletét tette Bakos György, 
a Zoltek Vegyipari ZRt. cégvezetője, Demeter Gyula, a D’Omikron Építő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Garbacz Lászlóné 
cégvezető  és Wéber Lajos, műszaki vezető. A klubösszejövetelen  szó esett a Megye Gazdaságáért Díjjal kapcsolatos, a jövőbeli  
jelölést érintő változtatási javaslatokról, a KEGYSZ álláspontjáról. Elnök Úrtól a jelenlévők megtudhatták azt is,  hogy az Országos 
Szövetség, s rajta keresztül a KEGYSZ  várhatóan komolyabb szerepet vállalhat majd a hazai vállalkozások és az Unió kapcsolatában.

http://www.kegysz.hu


A magyar nemzeti standon a magyaror-
szági turisztikai régiók mellett 35 magyar 
szolgáltató, szakmai szervezet és intézmény 
vonultatta fel kínálatát. Évről évre nagy 
sikert aratnak a stand attrakciói is. Idén 
herendi porcelánfestés, borkóstoltatás és 
kürtőskalács csábította a szakmai látogató-
kat a magyar standhoz.
November 12-én a Magyar Turizmus Zrt. 
fogadást szervezett a magyar standon a leg-
fontosabb brit szakmai partnerek, a sajtó és 
a magyar kiállítók részére. A Magyar Turiz-
mus Zrt. nevében a résztvevőket dr. Niklai 
Ákos elnök és dr. Róna Iván vezérigazgató 
köszöntötte, aki hivatalosan is bemutatta a 
szakmának az új londoni külképviselet-ve-
zetőt, Ligeti Ádámot. A partnertalálkozón 
dr. Kovács Miklós az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium turisztikai 
szakállamtitkára hangsúlyozta a turizmus 
jelentőségét a magyar gazdaságban és 

röviden ismertette a jövőbeni fejlesztési 
lehetőségeket.
 
Nagy-Britannia Magyarország második leg-
fontosabb turisztikai küldő országa a ven-
dégéjszakák száma alapján. A Ryanair és az 
AerLingus járatnyitásainak köszönhetően a 
Magyar Turizmus Zrt. várakozásai szerint 
2008-ban a 2007-es évhez viszonyítva 
35-40%-os forgalombővülés várható, 
amelynek eredményeként a Nagy-Britan-
niából érkező vendégforgalom a 2005-ös 
rekordot is meghaladja majd. A Magyar 
Turizmus Zrt. Légi Marketing Alap lét-
rehozására indított kezdeményezésének 
köszönhetően, az új járatok erőteljes mar-
ketingtámogatásra számíthatnak a nemzeti 
turisztikai marketingszervezet, a forgalom-
ban érdekelt magyarországi szolgáltatók, 
az önkormányzatok és az adott légitársaság 
összefogásával. Mint ismeretes, a Ryanair 

2007. október végétől, illetve november 
elejétől új légi utakat nyitott meg Buda-
pestre Bristol, Dublin, Glasgow, Liver-
pool, valamint East-Midlands repülőterei-
ről. Az Aer Lingus 2008. február végétől 
heti három alkalommal új járatot indít 
Belfast és Budapest között. Az új járatok 
megnyitásával a jelenlegi átlagosan 1300 
fő/nap kapacitás közel 1800 fő/nap kapa-
citásra növekszik, valamint a jelenlegi négy 
kiindulási pont kilencre bővül.

A turizmus állami irányításának vezetői részt 
vettek a londoni kiállítás számos szakmai és 
protokolleseményén is, továbbá jelentős 
nemzetközi médiumok interjúkéréseinek 
tettek eleget. Dr. Kovács Miklós turisztikai 
szakállamtitkár többek között a klímaválto-
zás témájában november 13-ai miniszteri 
csúcstalálkozóra kapott meghívást.
A WTM-en történő bemutatkozás je-
lentőségét mutatja, hogy a magyar standot 
két országgyűlési képviselő is felkereste. 
Pál Béla a Parlament Sport és Turisztikai 
Bizottságának alelnöke és Kovács Ferenc 
bizottsági tag, a Kastélyok, Várak, Falusi 
Turizmus albizottság elnöke többek között 
a lengyel turizmusirányítás képviselőivel 
és országgyűlési képviselőkkel folytatott 
tárgyalást.

Magyar Turizmus Zrt.

WORLD TRAVEL MARKET, LONDON, 
2007. NOVEMBER 12-15.

Minden év novemberében London ad otthont a világ egyik leg-
nagyobb turisztikai szakvásárának a WTM-nek (World Travel 
Market). Az utazási szakma négynapos rendezvényén tavaly 
több mint 200 ország 5600 kiállítója és 47 000 szakmai részt-
vevő találkozott egymással. A világ turisztikai keresletét és 
kínálatát összehozó globális esemény kiváló alkalom az új uta-
zási trendek, piacok, újdonságok megismerésére, kapcsolatte-
remtésre és üzletkötésre. Magyarország a Magyar Turizmus Zrt. 
szervezésében, 214 m2-es nemzeti standon mutatkozott be az 
Európai Régió kiállítói között.
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– Milyen társadalmi segítséggel sze-
retnék megvalósítani a programot? 
– A Magyary-terv vitairatában is olvasha-
tó, hogy a tataiak segítségére, javaslataira, 
ötleteire számítunk. A terv végleges kidol-
gozásában minden itt élő hozzászólása fon-
tos számunkra. Legyen akár civil szervezet 
tagja, intézményvezető, cégvezető, akár 
fiatal gimnazista vagy nyugdíjas. A Ma-
gyary-terv minden tatai terve. Úgy vélem, 
ha nem tűzünk ki célokat, akkor soha nem 
fogjuk elérni azt, hogy együtt tudjunk egy-
mással működni. 

– Melyek azok az elképzelések, 
amelyeket ön konkrétan rövid, illetve 
hosszú távon a legfontosabbnak tart 
Tata fejlődésében?
– Én – a vitairatban szereplő – minden 
elképzelést fontosnak tartok. De ter-
mészetesen fel kell állítani egy rangsort, 

bármennyire is szeretnénk mindent egy-
szerre megvalósítani. Sajnos ez lehetetlen, 
hiszen az anyagiak nagyban befolyásolják a 
lehetőségeinket.

– Honnan közelítik meg az egyes 
problémaköröket? 
– A megközelítés kétirányú. A szociális, 
egészségügyi, oktatási és sport területét 
a család irányából akarjuk megközelíteni. 
Ha a tatai családok egészségesen és egyre 
jobb anyagi helyzetben tudnak élni, akkor 
már nagyot segítettünk az egész városnak. 
Ezért szeretnénk például kamaszparkot, 
ahol a család tagjai együtt tudnak játszani. 
A kórház és a rendelőintézet fejlesztését is 
nagyon fontosnak tartjuk, hiszen így a csa-
ládok tagjainak egészségéért sokat tudunk 
tenni. 
A szociális területen nem az a cél, hogy 
a családból kiszakítsuk az idős embereket 

vagy a rászoruló fogyatékosokat, 
hanem hogy olyan intézményeket 
hozzunk létre, amelyek segítik az 
idősek és a fogyatékosok családban 
tartását. Ezért szeretnénk erősíteni 
az értelmi fogyatékosok napközi 
otthonát és gondolkodunk azon, 
hogy a szociális otthont úgy bővít-
sük, hogy többféle lépcsőfok legyen 
a bekerülés szempontjából. A házi 
gondozást is szeretnénk bővíteni, a 
szociális alapellátó egyéb területeit 
ilyen módon megerősíteni. 
A gazdaság oldaláról az a cél, hogy 
Tatán mindenkinek legyen munkahe-
lye, ehhez pedig munkalehetőségek 
kellenek. A munkalehetőséget az 
ipari parkokra akarjuk koncentrálni. 
Szeretnénk összekötni a két ipari 
területet egy várost elkerülő úttal. 
Most ennek egyik lépcsőfoka az, 
hogy az ipari parkban elkészüljön az 

átkötő út. Különleges jelentőséggel bír a 
város országos hírnevű épített és természeti 
örökségének megőrzése. Ahhoz, hogy 
a tatai turisztika nagyobb lendületet ve-
gyen, szükség van arra, hogy zászlóshajó 
projektünk, az Esterházy-kastély felújítása 
és kulturális célú hasznosítása elinduljon. 
A kastély része a „Királyi Városok Integrált 
Projekt”-nek. A kormány januárban dönt 
ennek sorsáról.

– Milyen anyagi forrásokat szándé-
koznak igénybe venni a megvalósítás 
során?
– Elsősorban négy forrásra számítunk. 
Az első az önkormányzat saját bevételei, 
adóbevételek, normatívák. A második, a 
pályázati lehetőségek, a harmadik forrás 
a hitelek, kötvények, egyéb pénzügyi le-
hetőségek kihasználása, a negyedik pedig 
magántőke bevonása. Ezek közül választjuk 
ki célzottan - minden egyes projekthez - a 
megvalósítására leginkább alkalmas meg-
oldást. Jó példa erre, hogy néhány napja 
itt járt a Gazdasági Minisztérium állam-
titkára, aki felajánlotta, hogy az ipari parki 
elkerülő út megépítését oly módon tudják 
támogatni, hogy ha az önkormányzat és az 
ipari park is tudja vállalni az 1/3 részt, 
akkor garantálják, hogy a minisztérium is 
hozzátesz 1/3-ot.

– Mennyi pénzre lenne szüksége a 
városnak a nagyszerű tervek meg-
valósításához?
– Hogy hosszú távon a Magyary-terv 
mennyibe kerül, azt most nem lehet meg-
mondani, hiszen nem tudjuk, hogy 20 év 
múlva mi menyibe fog majd kerülni. Ahhoz 
viszont, hogy lépni tudjunk, a 4 éves 
gazdasági programunkat minden évben 
költségvetésre kell lebontanunk. A hosszú 
távú fejlesztési tervben egy folyamatos 
prioritási rendszert fogunk megalkotni, 
amivel ütemezni lehet a Magyary-tervben 
megalkotott feladatokat.

M. Tóth Sándor

A MAGYARY-TERV 
MINDEN TATAI TERVE

Tatán elkészült a város közép- és hosszú távú elképzeléseinek 
összegyűjtött vitairata, melyet a Tatán született nagy település-
politikusról Magyary-tervnek kereszteltek. A nagyívű koncepció-
ról Michl József polgármestert kérdeztük.



– A Ford az egyik márka, amelyik 
etanollal hajott típusokat kínál a ma-
gyar közönség számára. Milyen évet 
zárnak összességében, és a környe-
zetbarát autók tekintetében?
– A magyar gépjármű-piac 11,2%-át 
sikerült az eddigi mutatók alapján meg-
hódítanunk.  A teljes értékesítésünk 20 
%-át teszik ki a haszongépjárművek, ami 
köszönhető egyebek mellett az új Transit 
sikerének is, amelyik megkapta az euró-
pai Év Haszongépjárműve 2007 díjat. 
Személyautók terén az önkormányzati 
szférában még mindig kedvenc a Focus, a 
felsővezetők körében pedig a Mondeo.
 
Az FFV modell, vagyis a bioetanol 
hajtás megjelenése önmagában nagy át-
törés, azonban több színtéren is szükség 
lenne központi ösztönzésre. Ilyen lehetne 
például, ha az etanolos autók más környe-
zetvédelmi besorolás alá kerülnének és ez 
lehetőséget biztosítana a regisztrációs adók 
csökkentésére. Az FFV megoldást jelent-
het a környezet fokozottabb védelmére, 
de amíg a regisztrációs adón keresztül nem 
segítik az értékesítést, addig nem várható 
tömeges vásárlás.

Az eladott autók száma erősen össze-
függ az E85-ös kúthálózat elterjedésével 
– egészen olyan a helyzet, mint a róka 
fogta csuka-csuka fogta róka esetében: a 
probléma az, hogy bár elérhetőek az FFV 
autók, kevés az E85-öt kínáló üzemanyag-
kút, mindösszesen 4 van jelen pillanatban 
az országban, s mivel kevés a kút, ezért 

nem veszik az emberek az FFV autókat. 
Az igény azonban megvan, hiszen például 
az első budapesti bioetanol kút egy hónap 
alatt mintegy  36 000 liter E85-ös üzem-
anyagot adott el. 

– Ön szerint hogyan lehetne még 
elősegíteni az FFV elterjedését?
– A svéd példát nagyon jónak tartom 

– ott a kormány, az autógyártók és egyes 
üzemanyaggyártók összefogtak, amely 
nagymértékben hozzájárult a sikerhez. 
Ennek eleme volt többek között az etanol-
hajtású gépjárművek tulajdonosának járó 
adókedvezmény, az ingyen parkolás egyes 
városokban, valamint a tömegközlekedés 
átalakítása – Stockholmban például az ösz-
szes autóbusz E85 üzemanyaggal közleke-
dik. Magyarországon is az lehet a  járható 
út, ha összefognak a helyi kereskedők 

és önkormányzatok, az importőrök, az 
üzemanyaggyártók és a környezetvédelmi 
minisztérium. A KVvM programjában fel-
lelhetőek a törekvések – a közbeszerzések 
és a tömegközlekedés zöldítése és az adó-
kedvezmények – reményeink szerint még 
tovább bővül majd az ösztönzők köre.

Eddigi munkánk egyik legnagyobb elis-
merése, hogy Az Európai Bioenergetikai 
Társaság a Fordot tüntette ki a „2007 
EUBIA” díjjal, jelezve a Ford úttörő 
szerepét a bio-etanollal hajtott flexibilis 
gépjárművek terén. 
Jövő év elejére tovább bővül a paletta, 
megjelenik a Mondeo, az S-MAX és a 
Galaxy FFV változata is, így mi a széles 
modellválasztékot biztosítjuk. Ezen túl 
természetesen nyitottak vagyunk minden 
olyan kezdeményezésre, amely előbbre 
viszi a környezetbarát autók elterjedését. 

– Mit tesz még a Ford a környezet 
védelméért?
– A motor környezetszennyezésének mér-
séklésén túl más módon is lehet csökkenteni 
a fogyasztást és a károsanyag kibocsátást 
– az egyedülálló EcoNetic program kere-
tében az autó légellenállását csökkentettük. 
A formatervezésnél megvalósított változta-
tások, a kis ellenállású gumiabroncsok és a 
fogyasztásra optimalizált motorelektronika 
hatására a légellenállási együttható 0,31-
re csökken, és így jelentősen csökken a 
fogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás. 
Az első Econetic modell a Focus 1,6 
literes dízel változata lesz, amely az azonos 
motorral szerelt köznapi változat 5,7 lite-
res fogyasztásához képest beéri 4,3 liter 
gázolajjal 100 km-en, és 115 g/km-nyi 
széndioxidot juttat a levegőbe.

Beszélgetés Laky Andreával, a Ford magyarországi ügyvezetőjével

ÁLLAMI KEZDŐLÖKÉS SZÜKSÉGES 
AZ E-85 ELTERJEDÉSÉHEZ

Magyarországon még igazán gyerekcipőben jár a környezetbarát 
autók piaca. Bár elérhetőek hibrid és etanol hajtású autók is, 
kevés az ösztönző ezek használatára – a környezettudatos vi-
selkedés hangsúlyozásán túl alig van konkrét intézkedés.



A KLASZTERSZERVEZET 
ÖSSZETÉTELE
Az ajkai Mechatronikai és Járműipari 
Klaszter 18 ajkai székhelyű mechat-
ronikai és járműipari részegységeket 
gyártó vállalkozás, Ajka Város Ön-
kormányzata, a veszprémi Pannon 
Egyetem, az ajkai középfokú oktatási 
intézmények konzorciuma, az ITD 
Hungary Magyar Befektetési és Ke-
reskedelemfejlesztési Kht. alkotja. Az 
együttműködést Ajka város önkor-
mányzata által alapított Ajka Városért 
Alapítvány koordinálja és szervezi, 
a szervezet a Közép-Dunántúli Re-
gionális Klaszterközösség tagjaként 
tevékenykedik.

TERÜLETI MŰKÖDÉS
Az ajkai Mechatronikai és Járműipari 
Klaszter nyílt együttműködés, amely-
hez csatlakozhat a régió valamennyi 
mechatronikai, járműipari, logisztikai 
vállalkozása, akik elfogadják az ajkai 
klaszter célkitűzéseit, alapszabályát. 

Az ajkai klaszter keresi az integráció 

lehetőségét már meglévő szakági klasz-
ter szervezetekkel és országos szakmai 
szövetségekkel.

A KLASZTER FŐBB CÉLKITŰZÉSEI
- A klasztertagok lehetséges együttmű-
ködésével növelni versenyképességü-
ket, piaci pozíciójukat,
- A tagok fejlődésének segítése, külö-
nösen innovatív képességük fejlesztése 
révén,
- Nemzetközi beágyazottság, kapcsola-
tok növelése,
- Kommunikációs lehetőségek kibőví-
tése,
- A térségben megjelenő külső működő 
tőke megtartás elősegítése,
- Új hazai és külföldi befektetők fel-
kutatása,
- Ajka város és térsége foglalkoztatásá-
nak növelése,
- Közös beruházások előkészítése

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI
- A szakember utánpótlás közös fej-
lesztése,

- A tagok beszállítási lehetőségeinek 
felkutatása,
- Közös kutatásfejlesztési (KtF) tevé-
kenység a Pannon Egyetem közremű-
ködésével,
- Pályázatfigyelés,
- Uniós pályázati források felkutatása és 
közös projektek menedzselése,
- Minden egyéb együttműködés, amely 
a klasztertagok részéről igényként fel-
merül.

A KLASZTER SZOLGÁLTATÁSAI
- Klaszter saját adatbázisának kialakí-
tása,
- Azonos szerkezetű honlap készítés, 
közös megjelenés,
- Rendszeres szakmai konzultációk, 
egymás telephelyeinek, kapacitásainak 
megismerése,
- Klasztertagok integrálása az ITD-H 
adatbázisába, amelyek által – cégigé-
nyeknek megfelelően – szolgáltatások 
sora válik elérhetővé (partnerközvetítő, 
hírlevél, tenderfigyelés, szakmai rend-
ezvények értesítői, horizontális kommu-
nikáció más tagokkal).
- Belső hírlevél szerkesztése.

KÖZÖS CÉL: 
LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉPÍTÉSE
Az együttműködési célkitűzések meg-
valósításához, a közös logisztika reali-
zálásához a klaszter szervezet ajkai 
logisztikai központ előkészítését tervezi 
regionális uniós pályázati forrásból, a 
tagok befizetéseiből és vállalkozói tőke 
bevonásából.

AZ AJKAI MECHATRONIKAI 
ÉS JÁRMŰIPARI KLASZTER

EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMJA
Ajka ipari jellegét elsősorban a közelben található ter-
mészeti ásványkincs-vagyon, és az erre épült nemzetközi 
jelentőségű nehézipar határozta meg, amely a rendszer-
váltást követően részben összecsuklott, a szénbányászat, 
alumíniumkohászat megszűnt. Ajkai specialitás, hogy az 
Ipari Park létrehozása után a betelepülő cégek tevékenysé-
ge a mechatronika és járműipar területére koncentrálódott. 
2004-ben 14 ajkai járműipari vállalkozás és kereskedelem-
fejlesztési szervezet autóipari együttműködési megállapo-
dást hoztak létre, hogy javítsák termelési kapacitásukat, 
erősítsék piaci és beszállítói pozíciójukat. E cégek, váll-
alkozások – további mechatronikai, gépipari társaságok 
csatlakozásával – 2007-ben mechatronikai- és járműipari 
klaszter szervezetet alakítottak.



A ROVAT MEGJELENÉSÉT TÁMOGATTA: FEHÉRVÁR AUTÓHÁZ
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, SZENT FLÓRIÁN KRT. 7. 
TEL.: 06-22/525-000
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A For-Top Kft. éppen a Ford Szalon 
megnyitása után két esztendővel egé-
szíti ki palettáját, és teszi elérhetővé a 
megyeszékhelyen az első prémium kate-
góriába tartozó márkát, a Volvo-t. 
Mózes Imre, a For-Top Kft. ügyvezető 
igazgatója kihangsúlyozta, hogy a vá-
lasztás azért esett Tatabányára, mert 
a város az elmúlt években kiemelkedő 
gazdasági eredményeket produkált, 
ipari parkjával, vállalkozói szférájával 
mindenből – így autóból is megérdemli 
a legjobbat. 

A nyitóünnepség házigazdája Erős 
Antónia volt, a másfél órás műsorban 
többször énekeltek a ma oly divatos 

musicalek világából a legjobbak: Nagy 
Sándor, Polyák Lilla, Homonnay Zsolt, 
Nárai Erika.

Az új szalonhoz sikereket kívánt a 
kivételesen baráti minőségben meg-
szólaló dr. Farkas Károly, az Autóklub 
Közép-dunántúli regionális elnöke, 
Schvarcz Tibor országgyűlési képvi-
selő – aki a nyitókérdésre a „miért ne 
Tatabánya?!“ választ adta – és Agócs 

István, a Regionális Közlekedési Fel-
ügyelet igazgatója, aki bár Forddal jött, 
Volvoval menne.

Így történt tehát, hogy egy szeles ok-
tóberi napon a tatabányaiak elérhető 
közelségébe került egy biztonságos, de 
nem hivalkodó márka, amely mind az 
önkormányzati döntéshozóknak, mind a 
cégvezetőknek jó választás lehet.

Vitkóczi Éva

PRÉMIUMMÁRKA TATABÁNYÁN
De hogy miért éppen Tatabá-
nya? Gyakorlatilag mindenki 
feltette, majd megválaszolta 
ezt a kérdést a Volvo szalon 
megnyitóján. A Volvo a Székes-
fehérváron már jól bevált Ford 
házasítással indul Tatabányán 
is, ezentúl egy fedél alatt lesz 
megtalálható a két márka a 
For-Top Kft-nél.



1962. szeptember 1-től jegyzik az 
intézményt Felsőfokú Kohóipari Tech-
nikumként, majd 1969-től a miskolci 
Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó és 
Fémipari Főiskolai Kara. A Miskolci 
Egyetem részeként működik a dunaúj-
városi kar egészen 2000-ig, amikortól 
önálló felsőoktatási intézményként, 
Dunaújvárosi Főiskola néven működik 
tovább. 

- A ranglétrát fokról fokra járták. 
Várható, hogy meg sem állnak az 
egyetemmé válásig?
- Titkos, jövőbeli célunk, hogy egye-
temi formában taníthassunk, ehhez 
azonban még teljesítenünk kell néhány 
feltételt. Jelenleg 58 minősített okta-

tónk van – 2000-ben kevesebb, mint 
tíz volt –, és közel harmincan állnak 
védés előtt. Velük együtt már teljesül 
az egyetemmé váláshoz szükséges arány. 
A humánerőforráson túl feltétel még két 
doktori program is – az országban elsők 
között indítottunk mérnöki diplomával 
rendelkezők számára tanári  mester-kép-
zését, amely a főiskola első egyetemi 
képzése, és már a tervek között szere-
pel műszaki területen a doktori képzés 
akkreditálása.

- A felvételizők körében számít, 
hogy főiskola vagy egyetem?
- Inkább presztízskérdés. Az oktatást 
tekintve inkább csak a minősített ok-
tatók létszámára korlátozódik a különb-

ség. A Bologna-folyamatnak köszönhe-
tően mára kialakult egy lináris képzési 
struktúra, amelyhez ma még egy duális 
(egyetem és főiskola) intézményrend-
szer csatlakozik. Napjainkban fontos a 
gyakorlatorientált képzés és ez tőlünk 
nyugatabbra is a főiskolákat igazolja 
vissza. Az ország egyik legerősebb fel-
sőfokú szakképzését adja a Dunaújvárosi 
Főiskola. A jelentkezések alakulásának 
figyelembevételén túl kifejezetten a 
munkaerőpiaci igények pontos felméré-
sére és kielégítésére koncentrálunk. 

- Hogyan érhető tetten a fejlődés 
az oktatás, képzés terén?
-  A Miskolci Egyetemmel közös múlt, 
és a dunaújvárosi vasmű meghatározta 
a kezdeti képzéseket – tradicionális a 
kohó- és gépészmérnöki szakunk. Ezek-
re épültek a műszaki informatikai, gaz-
dasági, mérnöki, kommunikáció szakok, 
induló szakunk pedig az andragógia, 
amelynek részeként folytatódik az eddig 
önálló művelődésszervező képzés. Ettől 
a tanévtől kezdve már nyolc Bsc/BA 
alapszak és tizenegy felsőfokú szakkép-
zési szak közül választhatnak a jelentke-
zők. Ezzel egy időben már külföldiek 
is tanulnak nálunk. Az országban csak 
néhány helyen folyik műszaki képzés an-
gol nyelven – a főiskolán az Engineering 
Business Management Bsc és a Computer 
Engineer BSc szakon oktatjuk közel száz 
kínai és ukrán hallgatónkat. Ezen túl a 
magyar állami felsőoktatási intézmények 
közül 2003 tavaszán elsőként kapott 
európai és nemzetközi elvárásoknak is 
megfelelő minőségi tanúsítást a Duna-
újvárosi Főiskola. 

- Milyen szerepet vállal a Főiskola 
a Közép-dunántúli Régióban?
- Speciális a helyzetünk, mert négy régió 
határának metszéspontján vagyunk. Bár 
a Közép-dunántúlhoz tartozunk, Duna-
újváros 90-100 km-es vonzáskörzeté-
ből jelentkezik a képzési szükséglet. 

Dunaújvárosi Főiskola

NÉGY RÉGIÓ HATÁRÁN, DE NEM PERIFÉRIÁN
Régiónk igen szerencsés helyzetben van felsőoktatás terén, 
hiszen öt városunkban zajlik a diákélet. A Pannon Egyetem, a 
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, a Vitéz János Katolikus 
Főiskola, és szomszédolásunk eredényeként a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem bemutatkozója mellett novemberben szem-
ügyre vettük a Dunaújvárosi Főiskolát – ebben segítségemre volt 
Dr. Kadocsa László általános és tudományos rektor-helyettes.

D
unaújváros
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A kis- és középvállalkozások innová-
ciójával térségi szinten alakítottunk ki 
együttműködési lehetőséget – közel 
800 vállalkozással ismertettük kutatási 
kompetenciánkat, és ezek igényeit mér-
jük. Sajnos a KKV-k jellemzően keveset 
fordítanak a termékfejlesztésre, innová-
cióra, pedig ez ma már a középtávú 
gondolkodás része, hiszen a termékek 
életciklusai hónapokra rövidültek. 
Fejlesztés hiányában nem maradhatnak 
versenyképesek, ezért szeretnénk tuda-
tosítani bennük, hogy a főiskola keretei 
közt nekik is lehetőségük van részt venni 
a kutatás-fejlesztésben. 

Kutatás szempontjából regionális tudás-
központ szerepet Veszprém és Dunaúj-
város lát el. A Főiskola elsősorban az 
anyagtudományban, a technológiákra 
vonatkozó kutatások és nanotechno-
lógiai kutatások az élettartam növelő 
felújítás-technológiák terén, valamint 
polimer-kompozit technológiákban ér 
el kimagasló eredményeket – vállalati 
partnereink a Dunaferr, az Alcoa, a 

Hungarian Bus, a Hankook és a Paksi 
Atomerőmű. 
A kutatáshoz szükséges intézményi 
háttér nyugat-európai tapasztalatok 
begyűjtése és feldolgozása után jelentős 
fejlesztésen ment át az elmúlt években. 
Az évtizedek alatt leépült intézményi 
eszközpark helyett ma negyven high-
tech labor működik, a technológiai 
kutatásoknál pedig nagy szerepet játszik 
egy kétszáz milliós berendezés, az ún. 
GLEEBL, amely képes minden melegü-
zemi fémfeldolgozási technológia szimu-
lálására, kísérletek végrehajtására. 

Intézményi együttműködés alakult ki 
a régió két kiemelkedő felsőoktatási 
intézményével is – a tatabányai Mo-
dern Üzleti Tudományok Főiskolájával 
a műszaki képzés kialakításában szerzett 
tapasztalatainkat osztjuk meg, a Pannon 
Egyetemmel pedig egy Kooperatív Ku-
tató Központot működtetünk – ennek 
központja Veszrém, Dunaújváros a 
kihelyezett részlege – amely környezet-
védelmi témájú kutatásokkal foglalkozik. 

Az együttműködés keretében foglalkoz-
tunk például a vasműnél keletkező salak-
hulladék felhasználási lehetőségeivel. 

Regionális együttműködés szakmai 
szinten kezdeményezhető még – tagjai 
vagyunk egy nanotechnológiai, egy 
fémtechnológiai és egy vegyipari klasz-
ternek, illetve a főiskola részvételével 
szerveződik egy fémipari klaszter.

- Hogyan foglalná össze a jövő 
feladatait?
- Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy diákjaink a való életből, 
gazdasági társaságok életéből vett té-
mákban írják diplomamunkáikat, hiszen 
a jó diploma így munkalehetőséget is 
jelent. Küldetésünk kulcsszavai a minő-
ség, az innováció, a diákközpontúság 
és a gyakrolatorientáltság, amelyeknek 
akkor tudunk megfelelni, ha tartjuk az 
eszköz és intézményberuházások és a 
multifunkciós terek kialakításával kijelölt 
fejlődési irányt.

Vitkóczi Éva
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A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara és a Topmarketing Tanácsadó 

Iroda szervezésében
MARKETING  CHILI  PROGRAM
kis- és középvállalkozásoknak!

ADJON LENDÜLETET AZ ÚJ ÉVNEK!
Kezdje egy egész napos vállalkozás-erősítő tréninggel!

A nap végére kész, írásos anyag lesz az Ön kezében vállalkozá-
sának 2008. évi marketing stratégiájáról, és az egész év során 
használható, árbevétel termelő marketing eszközökről!

A szemináriumon választ kap a következő kérdésekre:

Melyek a leggyakoribb csapdák a kis- és középvállalkozások 
marketingjében?
Hogyan menedzselje cégét a mindennapos hajsza mellett?
Hogyan válhat ki a cég a sok hasonló vállalkozás tömegéből?
Milyen az Ön vállalkozása számára a legideálisabb célcsoport?
Milyen stratégiák alkalmasak a vevőszerzésre?
Milyen módszerekkel tudjuk ügyfeleinket újbóli vásárlásra bírni?
Hogyan tudja diktálni az árakat a versenytársak előtt?
Hogyan tud eladni a honlap segítségével?
Hogyan lehet hatásos, árbevétel - termelő a reklámja?

Egy alkalommal max. 15 fő vehet részt a programon, hogy a 
személyes, cégre szabott tanácsadás, konzultáció megoldható le-
gyen. A csoportbeosztást a tevékenység jellege, cég nagysága, és 
a vevőkör jellegének figyelembevételével igyekszünk elkészíteni, 
így a pontos időpontot csak a regisztrációk lezárása után tudjuk 
közölni. 
Időpont: 
2008. január harmadik hete
 az Ön csoportbeosztásától függően: 2008. január 15 vagy 16 
vagy 17. (09.00 – 16.30)

Helyszín: 
Tatabánya, Fő tér 36.

A program ára: 
22500,- Ft+Áfa, mely tartalmazza az ebédet és a frissítőket is. 

Jelentkezési határidő: 
2007. november 30. 
A jelentkezés után számlát küldünk, melynek fizetési határideje: 
2007. december 15.
Az Ön időpontját december 20-ig közöljük.
A program jelentkezési lapja letölthető a www.kemkik.hu web-
oldal Rendezvények menüpontjából, vagy kérje telefonon a 
34/513-018-as számon.

ELSŐ ALKALOMMAL 
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN!

A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara továbbra is 
várja azok jelentkezését, akik mesterképzésben kívánnak részt venni az 
alábbi szakmákból:
F Ács-állványozó
F Asztalos
F Autószerelő
F Autóvillamossági szerelő
F Cukrász
F Fodrász
F Gáz-és olajtüzelőberendezés-szerelő
F Gázvezeték és készülékszerelő

F Karosszérialakatos
F Kozmetikus
F Kőműves
F Lakatos
F Pék
F Szakács
F Szobafestő-Mázoló-Tapétázó
F Villanyszerelő
F Vízvezeték és központifűtés-szerelő
Jelentkezni a Vértesi Gabriellánál (Tatabánya, Fő tér 36.  
34/513-023) igényelhető jelentkezési adatlap kitöltésével és 
benyújtásával lehet.

MESTERKÉPZÉSEK A KAMARÁNÁL !

http://www.kemkik.hu
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Az Akciótervhez kapcsolódóan a 
Regionális Operatív Program kereté-
ben 2007-2008-években összesen 
70 Mrd Ft áll rendelkezésére az 
alábbiak szerint:

I. Pályázati úton 46,8 Mrd Ft áll 
rendelkezésre.
Eddig lezárult pályázatok értéke 2,2 
Mrd Ft.
Jelenleg pályázható 32,1 Mrd Ft.
Következő időszakban pályázható 
12,4 Mrd Ft.

II. Kiemelt projektek megvalósításá-
ra 20,6 Mrd Ft.
Kormány által nevesített 16 db pro-
jekt már pozitív döntést kapott közel 
7,6 Mrd Ft-nyi támogatással. 
A Kormány döntését várja 11 db 
projekt, melyek megvalósítása közel 
13 Mrd Ft értékben valósulhat meg.

III. Lezárult pályázatok összesen 
2,2 milliárd Ft értékben valósul-
hatnak meg.

IV. Jelenleg élő pályázati lehetősé-
gek: 32,1 Mrd Ft értékben
Most megjelenő pályázataink: 7, 
586 Mrd Ft értékben
– Szálláshelyek és a turisztikai ter-
mékkínálat értékét növelő egyéb 
szolgáltatások infrastrukturális és mi-
nőségi fejlesztése 1,787 millió Ft áll 
rendelkezésre.
– Szennyvíz-elvezetésre és –kezelésre 
2,743 millió Ft áll rendelkezésre.
– Települési vízrendezés fejlesztésére 
szánt keret 450 millió Ft.
– Kistérségi szinten elérhető egés-
zségügyi szolgáltatások fejlesztésére 
2,600 millió Ft áll rendelkezésre.

V. Tervezett pályázati kiírások: 
12,4 Mrd Ft értékben

I. SZÁLLÁSHELYFEJLESZTÉS
A Közép-dunántúli Régió idegen-
forgalmi látogatottsága javításának 
érdekében a turisztikai és szabadidős 
szolgáltatások minőségi és mennyiségi 
fejlesztéséhez most uniós pénzek 
segítségével nyerhetnek támogatást 
a pályázók.

Mire szerezhető pénz?
Új kereskedelmi szálláshelyek lé-
tesítésére, illetve már meglévők 
felújítására, bővítésére. Továbbá 
szabadidős és sportszolgáltatások 
nyújtására, a rendezvény-szolgálta-
tások feltételeinek megteremtésére, 
valamint közlekedési és kulturális 

szolgáltatások hátterének kiépítésére, 
korszerűsítésére. 

Kik pályázhatnak?
Állami szervezetek: önkormányzatok 
és intézményeik, helyi és kisebbségi 
önkormányzatok és intézményeik, 
valamint önkormányzati társulások. 
Továbbá nonprofit szervezetek: 
egyesületek, alapítványok, egyéb jogi 
személyiséggel rendelkező non-profit 
szervezetek, 2009. január 1-jéig 
közhasznú társaságok (GT változás 
miatt), illetve egyházak, egyházi in-
tézmények és egyházi jogi személyek. 
Pályázhatnak még szövetkezetek, 
gazdasági társaságok, egyéni vál-
lalkozók. Szakmai szervezetek, illetve 
felsőoktatási intézmények jelentkezé-
sét is várjuk.

Mennyi támogatás kapható?
Egy pályázatra szálláshely-fejlesztés 
esetében 10 és 500 millió Ft közöt-
ti, szolgáltatás fejlesztés esetében 10 
és 200 millió Ft közötti vissza nem 
térítendő támogatás juthat, amelynek 

REGIONÁLIS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ
November közepén Pál Béla a Közép-Dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács elnöke, valamint dr. Nyikos Györgyi, a Váti Kht. 
vezérigazgató-helyettese tájékoztatta a sajtó képviselőit a rég-
ióban meghirdetett, illetve a közeljövőben meghirdetésre ker-
ülő pályázatokról.
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mértéke a beruházás teljes költségé-
nek új építés esetén legfeljebb 30, 
már meglévő esetében pedig 40 
százaléka lehet. A rendelkezésre álló 
keretösszeg 1.787 millió Ft, amely-
ből legalább 10 beruházást lehet 
majd finanszírozni.

Hogyan lehet jelentkezni?
A pályázatok benyújtásának ide-
je 2007. december 1.–2008. 
március 3., Cím: Közép-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Kht. 8000 Székesfehérvár, Rákóczi 
u. 25. A program száma: KDOP-
2007-2.1.2. További információ a 
www.nfu.hu honlapon található. 

II. 450 MILLIÓ FORINT 
BELVÍZVÉDELEMRE
A régióban a hegységek és domb-
vidékek összegyűjtött vizét levezető 
vízfolyások mentén a völgyek, me-
dencék egy része elláposodott, ezért 
hirtelen esőzéskor a belvízveszély 
komoly probléma lehet. A bel- és 
csapadékvizek által okozta károk most 
uniós segítséggel oldhatók meg.

Mire igényelhető támogatás?
Veszélyeztetett települések belterüle-
ti csapadékvíz és/vagy belvíz elvezető 
rendszereinek kiépítésére, rekonstruk-
ciójára, felújítására. Továbbá külterü-
leti csapadékvizek és/vagy belvizek 
elvezetését biztosító létesítmények 
építésére. (Utóbbiak rekonstrukciója 
kizárólag abban az esetben támogat-
ható, ha a fejlesztéssel érintett víz-
folyás vagy csatorna az önkormányzat 
vagy partnere kezelésében van és a 
belterület vízvédelmi fejlesztéseihez 
elengedhetetlenül szükséges.)

Kik pályázhatnak?
Helyi önkormányzatok, önkormányzati 
társulások, valamint területileg illetékes 
környezetvédelmi és vízügyi igazgatósá-
gok. A projektnek a Közép-dunántúli 
régió 5000 fő állandó lakos alatti köz-
ségeinek területén kell megvalósulnia.

Mekkora összeget kaphat? 
Az elnyerhető támogatás mértéke 
minimum 10, maximum 100 millió Ft 
lehet. A támogatás mértéke a projekt 
elszámolható összes költségének – fő 
szabály szerint – legfeljebb 75 szá-
zalékát érheti el. Ugyanakkor 2000 
fő állandó lakos alatti községek eseté-
ben akár a fejlesztések 85 százalékát 
is finanszírozható, a teljes mértékben 
állami tulajdont érintő fejlesztéseknél 
pedig a közösségi támogatás mérté-
ke elérheti a 100 százalékot is. A 
rendelkezésre álló keretösszeg 450 
millió Ft.

Hogyan lehet jelentkezni?
A pályázatokat 2007. december 
12. és 2008. február 28. között 
lehet benyújtani a következő címen: 
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Ügynökség Kht. 8000 Székes-
fehérvár, Rákóczi u. 25. A program 
száma: KDOP-2007-4.1.1/E. 
További információk a www.nfu.hu 
oldalon érhetők el.

III. SZENNYVÍZKEZELÉS; 
EGYETLEN PÁLYÁZATTAL 
FÉLMILLIÁRD IS NYERHETŐ
2743 millió forint a szennyvízkezelés 
fejlesztésére, az ezzel kapcsolatos 
beruházásokhoz igényelhető támoga-
tás. Most akár uniós pénzből is meg-
oldhatók a települések csatornázási 
gondjai. Egyetlen pályázattal akár 
félmilliárd forint is nyerhető! 

Mire igényelhető támogatás?
Háromféle beruházást támogat az 
unió. Elsőként is költség- és környe-
zetkímélő, tehát minimális energiával 
üzemeltethető telepek, szennyvíztisz-
títási technológiák kiépítését.
Továbbá közcsatornázást nem igénylő 
szennyvíz-elhelyezési kislétesítmé-
nyek, azaz a folyékony hulladékok 
egyedi kezelését. S végül: települési 
szennyvíz összegyűjtését és elszállítá-
sát vagy elvezetését egy már meglevő, 
fogadóképes, tehát megfelelő szabad 

kapacitással rendelkező szennyvíztisz-
tító-telepre.

Kik pályázhatnak?
Helyi önkormányzatok, önkormány-
zati társulások, 100 százalékban 
állami vagy 100 százalékban ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok (amennyiben rendelkeznek 
az adott fejlesztési területre és/vagy 
tevékenységre közszolgáltatási szer-
ződéssel). Közreműködő partnerek 
lehetnek még: non-profit szervezetek 
és önkormányzati intézmények. A 
Közép-dunántúli Régió területén fek-
vő azon 2000 lakos egyenérték alat-
ti települések jogosultak pályázatot 
benyújtani, amelyek nem szerepelnek 
a mindenkor hatályos, a Nemzeti 
Települési Szennyvíz-elvezetési és 
–tisztítási Megvalósítási Programról 
szóló 25/2002. (II. 27.) Kormány 
rendelet 2000 lakosegyenérték fö-
lötti szennyvízterheléssel rendelkező 
agglomerációs jegyzékében.

Mekkora összeget kaphat?
A jelen pályázat keretében elnyerhe-
tő támogatás alsó határa 20 millió, 
felső határa pedig 500 millió forint. 
A vissza nem térítendő támogatás 
mértéke a projekt elszámolható összes 
költségének legfeljebb 85 százaléka 
lehet. 

Hogyan lehet jelentkezni?
A pályázatokat 2007. december 
12. és 2008. február 28. között 
lehet beadni az alábbi címen: Köz-
ép-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Kht. 8000 Székesfe-
hérvár, Rákóczi u. 25. A program 
száma:  KDOP-2007-4.1.1/A. 
További információ és a pályázati 
dokumentáció a www.nfu.hu honla-
pon található.

IV. EGÉSZSÉGÜGYI 
SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE
A november 8-án meghirdetésre 
került Egészségügyi szolgáltatások 

F



fejlesztése/Kistérségi járóbeteg-szak-
ellátó központok fejlesztése, alap-, 
járóbeteg-szakellátás korszerűsítése 
című pályázati kiírás keretében a Kö-
zép-dunántúli Régióban 2600 millió 
forint áll rendelkezésre az egészség-
ügyi ellátások infrastrukturális támo-
gatására. 

A konstrukció célja, hogy a régió 
kistérségeiben minden lakos számára 
hozzáférhetővé váljanak a megfel-
elő infrastrukturális ellátottsággal ren-
delkező egészségügyi intézmények 
közszolgáltatásai. 
A pályázati kiírás „A” és „B” kompo-
nens keretében került meghirdetésre.
Az „A” komponens keretében az 
alapellátás fejlesztése, és helyi egész-
ségházak kialakításának támogatására 
kerülhet sor. Cél, hogy a fejlesztése-
ken keresztül megteremtsék a végleges 

és minőségi ellátás korszerű és haté-
kony feltételrendszerét (épület, gép-
eszköz, IT), valamint hogy a lakosság 
lakóhelyéhez közeli háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és alapellátási ügyelet 
szolgáltatásinak minősége javuljon.

A „B” komponens keretében cél a 
kistérségi önálló járóbeteg-szakren-
delők fejlesztése, ezáltal a  szolgálta-
tási hiányok megszüntetése, és a szol-
gáltatások bővítése a szükségleteknek 
megfelelően, valamint a definitív 
és lakosság közeli ellátást biztosító 
szolgáltatások komplex rendszerének 
kialakítása, az egymásra épülő és 

egymást kiegészítő szolgáltatások/ 
tevékenységek integrációjával.

Pályázatot nyújthatnak be 
• „A” komponens esetében: Helyi 
önkormányzatok, önkormányzati 
társulások, az előbbiek által létreho-
zott non-profit gazdasági társaságok, 
melyekben az önkormányzatok több-
ségi tulajdonrésszel rendelkeznek, ha 
tulajdonukban, vagyonkezelésükben, 
használatukban lévő ingatlanban 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, alap-
ellátási ügyeleti tevékenységet ellátó 
egészségügyi szolgáltató működik 
(Fogorvosi ellátáshoz kapcsolódó fej-
lesztés csak egészségházak keretében 
támogatható).

• „B” komponens esetében: Helyi 
önkormányzatok, önkormányzati tár-
sulások, az előbbiek által létrehozott 

non-profit gazdasági társaságok, me-
lyekben az önkormányzatok többségi 
tulajdonrésszel rendelkeznek, valamint 
egyházak, non-profit szervezetek.
A vissza nem térítendő támogatásban 
kizárólag a Közép-dunántúli Régió 
területén megvalósuló projektek ré-
szesülhetnek. 

Pályázni lehet: 
„A” komponens esetében meglévő, 
működő orvosi rendelők infrastruktú-
rafejlesztésére, akadálymentesítésére, 
az eddig más célra használt ingatlan 
orvosi rendelővé/egészségházzá vagy 
központosított alapellátási ügyeletté 

való kialakítására, indokolt esetben új 
épület létrehozására, a minimumfelté-
teleknek megfelelő, illetve az emelt 
szintű definitív ellátás végzéséhez 
szükséges gépek-eszközök fejleszté-
sére az info-kommunikációt biztosító 
informatikai fejlesztésre.

„B” komponens esetében a meglévő 
önálló, illetve funkcionálisan önálló 
járóbeteg-szakrendelők akadálymen-
tesítés szempontjainak figyelembe-
vételével történő bővítésére, átépí-
tésére, felújítására, indokolt esetben 
új épület építésére, a szakellátó 
szakmai felszereltségének javítására, 
orvos-technikai eszközök, gépek 
beszerzésére, informatikai eszközök 
fejlesztésére

A pályázat keretében elnyerhető 
támogatás mértéke 
• „A” komponens esetében minimum 
5 millió Ft, maximum 20 millió Ft, 
egészségházat érintő fejlesztés esetén 
maximum 40 millió Ft, új egészségház 
építése esetén maximum 60 millió 
forint.

• „B” komponens esetén minimum 
100 millió Ft, maximum 400 millió 
Ft. A támogatás a projekt összköltsé-
gének legfeljebb 90%-át teheti ki.

A pályázatokat 2007. december 
5-től 2008. március 31-ig lehet be-
nyújtani a VÁTI Kht. Székesfehérvári 
Területi Irodájához (8000 Székesfe-
hérvár, Távírda u. 2. II. em.).
A pályázati kiírás dokumentációja a 
www.nfu.hu honlapról tölthető le. 
A pályázók kérdéseiket az nfu@-
meh.hu e-mail címre küldhetik, vagy 
a 06 40/ 638-638-as központi 
telefonszámon érdeklődhetnek.

Információ: 
Kajdi Ákos Irodavezető, VÁTI Kht. 
Székesfehérvári Területi Iroda
Telefon: 
(22) 511 835, 30/226-8862
e-mail: akajdi@vati.hu  
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Menoni Gabriella polgármester köszön-
tötte a több mint félszáz meghívottat, akik 
között a térség polgármesterei, a tervezők, 
kivitelezők mellett ott volt dr. Hidas Já-
nos, a megyei közgyűlés alelnöke is. 
A településen 2004-ben érlelődött meg 
a szándék, hogy a méltatlan körülmények 
között működő polgármesteri hivatal prob-
lémájára megoldást találjanak, s ezt a volt 
művelődési ház rekonstrukciójával kívánták 
megvalósítani. Ez azért is logikusnak tűnt, 
mert egyszerre rendeződött a hivatal, házi-
orvosi rendelő és az e-Magyarország pont 
kialakítása – idézte a kezdeteket Menoni 
Gabriella. 
Az is régi vágya volt a helyieknek, hogy 
egységes, kultúrált környezetet kapjon a 
modern Faluház és a tó közötti terület, 
amihez szükséges volt a Főtér, illetve a 
Tó-sétány megújítása. Mindezekhez azon-
ban nem volt elegendő a mintegy ötszáz 
fős község saját ereje, így folyamatosan 

pályáztak, s végül siker koronázta erőfe-
szítéseiket. 
2005-ben kezdődött a főtér rehabilitáció-
ja. A több mint tízmilliós beruházás során 
a templom irányában kibővítették a teret, 
fákat, bokrokat vágtak ki, valamint meg-
emelték a terepszintet oly módon, hogy a 
készülő polgármesteri hivatallal szintbe ke-
rüljön, és a területen díszes kandelábereket 
helyeztek el. 2006-ban beindultak az új 
községházának helyet adó épület munkái, 
majd a közelmúltban elkészült a Tó-sétány 
is. Előbbit a KEM Területfejlesztési Tanács 
támogatta 10 millió forinttal, s ezt egészí-

tette ki a település 33 millióval, míg utób-
bira a LEADER támogatás ötmillió forintját 
pótolta ki az önkormányzat 1,2 millióval. 

A közgyűlés alelnöke hozzászólásában 
példaértékűnek nevezte azt, hogy a mai 
nehéz, bizonytalan időkben ilyen komoly 
beruházást tudott megvalósítani egy apró 
kis falu, majd Menoni Gabriella emléktár-
gyakat adott át a projektekben részt vett 
szakembereknek.
Az ünnepség vendégei végül egy igazán 
színvonalas, rendezett faluközpontban gra-
tulálhattak a polgármesternek, aki dr. Hi-
das Jánossal együtt vágta át a nemzetiszínű 
szalagot az új községháza bejáratánál.

T.O.

HÁRMAS AVATÓÜNNEPSÉG 
VÁRGESZTESEN

Minden bizonnyal az égiek tet-
szését is elnyerte Várgesztes 
megújult faluközpontja, hiszen 
a hétvégi zord időt követően 
néha még a nap sugarai is át-
törték a felhőket a november 
közepi avatóünnepségen.
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LEJÁRT A HATÁRIDŐ
Lejárt a színház igazgatói pályázatának 
benyújtási határideje. Négyen gondolták 
úgy, hogy megmérettetik magukat, ám ha 
valaki az utolsó pillanatig várt, s igazolja, 
hogy november 14-ig postára adta a 
„dolgozatát”, azét még elfogadja a megyei 
önkormányzat. A színfalak mögött több 
név is felmerült lehetséges jelöltként, 
de információnk szerint a „célkeresztbe 
kerültek” közül Kolti Helga színművésznő, 
Cserhalmi György színművész, Péterffy 
Attila, a székesfehérvári színház egykori 
igazgatója, Csutka István, a debreceni te-
átrum hajdani direktora és Horváth Csaba 
táncos-koreográfus nem „lépett a kötelek 
közé” (lehet, hogy egyeseket elriasztotta 
a pénzhiány, az, hogy a létesítmény nehéz 
anyagi helyzetben van). 

BUJTOR TŰNIK BEFUTÓNAK 
Majzik Tímea megbízott igazgató – némi 
meglepetésre – nem Kőváry Katalint jel-
ölte meg művészeti vezetőként, hanem 
Pozsgai Zsoltot. Állítólag az író, rend-
ező és dramaturg kereste meg Majzikot, 
aki idővel úgy döntött: folytatná azt a 
nyugodtnak mondható szakmai-gazdasági 
munkát, amit Rácz Attila „elmozdítása” 
után elkezdett. Hídvégi Miklós rég-
ebben dolgozott az Operaszínházban, 
s immár tizenöt éve egy magánteátrumot 
működtet. A színész-rendező a hazai és 
nemzetközi tapasztalatait kívánja kamatoz-
tatni Veszprémben, ahol hosszú távú tervei 
vannak. Azt szeretné, ha a verseny tiszta 
körülmények között dőlne el, és szakmai 
döntés születne.
Hozzá hasonlóan Bujtor István is személye-
sen hozta el a pályázatát Veszprémbe. A 
közgazdász végzettségű színész, rendezőt 
és producert sokan biztatták, hogy legyen 

a létesítmény első embere. A népszerű 
Ötvös Csöpi kihívásnak tartja a feladatot, 
és sportot szerető emberként nem az a 
meghátráló típus. Szerinte a királynék városa 
megérdemelne egy igazán jó színházat, és 
talán ezért is határozott úgy: ha nyer, a 
Kossuth díjas Eperjes Károly lesz a művé-

szeti vezető. Ahogy arról korábban hallani 
lehetett, Salamon Suba László is pályázott, 
aki a Színművészeti Főiskola rendezői sza-
kán végzett, majd tevékenykedett Pécsett, 
Nyíregyházán, Budapesten és Győrben. A 
’90-es évek közepétől szabadfoglalkozású 
művész. A többiekhez hasonlóan ő is egy 
közönségbarát, minden rétegnek szóló szín-
házat csinálna, olyat, ahol az előadásokon 
nincsenek üres székek. 
A döntésben szerepe lesz a kulturális, a 
vallásügyi és a kisebbségi bizottságnak, 
majd várhatóan december 6-án kerül a 
megyei közgyűlés asztalára a kinevezéssel 
kapcsolatos előterjesztés. (Közben a je-
löltek az új teendőkre fókuszáló színházi 
kollektívával is találkoznak). Ha minden a 
tervek szerint alakul, akkor az új direktor az 
év elején már munkába állhat és a megbíza-
tása minden bizonnyal öt évre szól. 

ÚJABB LEÉPÍTÉSEK LEHETNEK 
A fenntartó nem csinál titkot abból, hogy 
olyan szakemberre bízná a létesítményt, 

aki a művészi hozzáértésén túl gazdasági 
kérdésekben is megfontolt döntéseket 
hoz. Vagyis az új – közgazdasági vagy 
jogi végzettségű – direktornak az anyagi-
akra is figyelni kell, mert gondos pénzügyi 
tervezés és következetes működtetés nélkül 
elképzelhetetlen a kiegyensúlyozott évad. 
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés 
elnöke nemrég elárulta: ahhoz, hogy a 
színház a jövőben is a jelenlegi formájában 
létezzen, 144 millió forintos önkormány-
zati támogatás szükséges. Arra persze 
egyetlen jelölt sem kaphat garanciát, hogy 
az említett összeggel (biztosan) számolhat. 
Tényleg csak zárójelben, ha a fenntartó ra-

gaszkodik a jelenlegi működési struktúrá-
hoz és közalkalmazotti létszámhoz, s nem 
tesz mellé kellő forrásokat, akkor újabb 
leépítéseket kell végrehajtani. Sokakban 
felmerült kérdésként, hogy a megyei ön-
kormányzat a jövőben milyen gazdasági 
feltételeket biztosít a színháznak, azaz: 
tiszta lappal indulhatnak-e.

A fenntartó folyamatosan biztosítja a 
működést, egyrészt hitel felvételével, 

másrészt a költségvetésen keresztül. Két 
éve a megye és a város közösen 128,3 
millió forintot adott a színháznak, s ehhez 
a központi költségvetésből 267,7 milliót 
kaptak. A jegy és bérletbevételük 2005-
ben 60,5 millió forint volt. Tavaly az ön-
kormányzatok együtt 121,6 milliót adtak 
– ebből húszmilliót a kötelező fejlesztések-
re –, míg a központi költségvetés 260,8 
milliót biztosított. Akkor a jegy és bérlet-
bevételük 53,5 millió forint volt. A meg-
yei és a városi önkormányzat 2007 elején 
70,7 milliót szavazott meg a teátrumnak, 
de nyáron további 42 milliót tettek hozzá, 
hogy megőrizzék a működőképességüket. 
Tavasszal 74 millió forint volt a hiány, ami 
őszre nagyjából 50 millióval csökkent. 
Egyébiránt a színház nézőszám tekinteté-
ben az országos lista középmezőnyében 
szerepel, míg az önkormányzati finanszíro-
zás tekintetében sereghajtó.

Forrás: Veszprémi7

Lapzártánkig négyen adták be pályázatukat a Petőfi Színház le-
endő igazgatói tisztségére: Majzik Tímea, a teátrum megbízott 
vezetője, Hidvégi Miklós színész, egy magántársulat irányítója, 
Salamon Suba László rendező, illetve Bujtor István színész, 
rendező és producer. A megyei önkormányzat várhatóan dec-
emberben dönt arról, hogy januártól ki irányíthatja a Petőfi 
Színházat.

NÉGYEN PÁLYÁZNAK AZ IGAZGATÓI POSZTRA



– Kik és mikor hozták létre a Tudás 
Szigetet?
– 2003. márciusában alakult meg a 
szervezet. dr. Gaál Zoltán, a Pannon 
Egyetem akkori rektora, Dr. Szabó Lajos, 
a Szervezési és Vezetési tanszék oktatója, 
dr. Meszler János, a Pannon Egyetem 
Alkalmazott Gazdaságtan tanszék oktatója 
és Kürti Tom, a Pannon Egyetem műszaki 
menedzser szakán végzett hallgató ötlete 
alapján jött létre.

– Mit szeretnétek a Tudás Szigettel 
nyújtani a diákoknak?
– A sziget gyakorlati terepet biztosít arra, 
hogy a Gazdaságtudományi kar hallgatói 
az egyetemen elsajátított ismereteiket, 
gyakorlatban is kipróbálhassák. Elsősorban 
a marketing területén fejlődhetnek a diákok 
a szervezet segítségével. Itt gondolok pél-
dául a piackutatásra, minőségbiztosításra, 
illetve különféle egyetemi projektekre.

– Mi újat tanultak a Sziget lakói a 
gazdasági táborban?
– Az  októberben megrendezett tábor fő 
jellemzője a gyakorlatorientáltság volt. A 
hallgatóknak négy nap állt rendelkezésükre, 
hogy vállalatot alapítsanak, termeljenek, 
marketingtevékenységet folytassanak, termé-
keiket értékesítsék, eredménykimutatás össze-
állításával értékeljék vállalkozásuk működését, 
végül az utolsó napon felszámolják a céget. 
Úgy gondolom, sok új ismerettel gazdagod-
tak a diákok. A záráskor készített összegzés 
alapján látszik, hogy a táborra szükség van, 
ezért jövőre is folytatni szeretnénk.

– Említs néhányat a fontosabb ered-
mények közül? 
– 2003-tól folyamatosan dolgozunk 
belső, egyetemi és vállalati projekteken. 
Amire a legbüszkébbek vagyunk a PPP-
kollégium, melyet 2005 februárjában 
adták át Hotel Magister néven. A belső 
felépítését, kialakítását a hallgatók körében 

végzett közvélemény-kutatás eredményei 
alapján végezték.
Elemeztük a Balaton Volán Rt. helyi 
és helyközi közlekedésével kapcsolatos 
véleményeket és javaslatokat tettünk  a 
szolgáltatás továbbfejlesztésére.
Emellett számos rendezvényt tartottunk 
már, amelyek közül talán a tavaly novem-
berben megrendezett kerekasztal-beszélge-
téssorozatot emelném ki. A háromnapos 
program célja Veszprém város és a Pannon 
Egyetem kapcsolatának szorosabbá tétele 
volt. Ki merem jelenteni, hogy jól sikerült.

– További tervek?
– Folyamatosan újabb célokat tűzünk ki 
magunk elé. Ilyen többek között  a nem-
zetközi sportrendezvények sikertényezőinek 
definiálása,  a tudásmenedzsment szerepé-
nek vizsgálata a hazai vállalkozásokban és a  
város-egyetem közötti kapcsolat ápolása.

– Hogy látod, milyen érdeklődés öve-
zi a Tudás Szigetet az egyetemisták 
illetve a vállalkozók részéről?
– Azt veszem észre, hogy egyre növekszik 
a nyitottságuk felénk nézve. A vállalkozók 
közül is sokan támogatnak minket, ha nem 
anyagi juttatásokkal, akkor tárgyi eszközök 
felajánlásával. Legutolsó rendezvényünket 
is, ami az oPEn-Gtk Gazdasági Játék-
fesztivál nevet viselte, számos vállalkozó 
segítette. Igazán nagy örömmel fogadunk 
minden felajánlást.

– Milyen kritériumoknak kell meg-
felelni, ha valaki a tábor tagja, vala-
mint a Sziget lakója szeretne lenni?
– A táborba bárki jelentkezhet, ennek csak 
időbeli korlátai vannak. A Tudás Szigetre 
jelentkezőknek viszont először egy írásbeli 
teszten, majd egy felvételi elbeszélgetésen 
kell bizonyítani. Fontos megnéznünk, 
hogy a jelölt mennyire képes csapatban 
dolgozni, illetve milyen területen érvénye-
sülhetne a legjobban. Minden érdeklődő 
a tsz.vein.hu oldalon találhat információt 
ezzel kapcsolatban.

Csjáki Ramóna

TÁBOROZTAK A SZIGET LAKÓK
Újdonság a Pannon egyetem életében

Idén októberben került először megrendezésre a Pannon Egye-
tem Gazdaságtudományi karán működő Tudás Sziget Menedzs-
ment Gondolkodó és Gyakorló Műhely gazdasági tábora. A négy-
napos programsorozat lehetőséget adott a fiataloknak, hogy 
belekóstoljanak a marketing világába, megismerjék egy vállalat 
felépítését. Többek között erről beszélgettem Klausz Melindá-
val, az egyetem Gazdaságtudományi  Karának marketing-fele-
lősével.

Veszprém
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A Diagonál Magyarország Egyesület 
Magyarországon először és a szervezet 
életében első alkalommal szervezett hathe-
tes csoportos önkéntes szolgálatot a nyári 
fesztiválokra (Utcazene Fesztivál Veszp-
rém, Művészetek Völgye Kapolcs) és a 
Diagonál nyári ifjúsági táborába (Kéked-
Zemplén). A csoportos önkéntes szolgálat 
egy új lehetőség a Fiatalok Lendületben 
Programon belül. E projekt keretében 8 
civil szervezet 6 országból (az EU-ból 
– Egyesült Királyság, Spanyolország, 
Portugália, Olaszország – és a Mediterrán 
régióból – Törökország, Izrael) érkeztek 
fiatalok. A szolgálat alatt az önkéntesek az 
első héten intenzív magyar nyelvtanfolya-
mon vesttek részt, valamint előkészítettük a 
rendezvényeken való önkéntes munkájukat. 
A fiatalok többek között hagyományos 
népi játékokat tanítottak kérdővet készítet-
tek az önkéntességről a fesztiválon járókkal 
Veszprémben és Taliándörögdön a Lőtér 
színpadon. Az érdeklődőknek lehetőségük 
volt megtanulni nevük héber nyelvű leírását. 
A találkozó során természetesen az önkén-
tességet is népszerűsítették. Az önkéntesek 
Művészetek Völgyében információt adtak 
anyanyelvükön (angol, olasz, spanyol…) 
az érdeklődő külföldi látógatóknak, illetve 
segítettek a HUMUSZ környezetvédelmi 
szervezetnek a szelektív hulladékgyűjtés-
ben. A Diagonál táborban nagyvázsonyi 
és kékedi fiataloknak szerveztek sportos 
és környezetvédelmi programot. A kékedi 
Laposa patakból 28 zsák szemetet szedtek 
össze fél nap alatt!! A tábor befejezése 
után Nagyvázsonyban értékeltük a közös 
munkát, majd a Mobilitás magyar nemzeti 
irodája a Fiatalok Lendületben Program tu-
dásanyagából szervezett a debreceni Úton 
egyesülettel közösen egy képzést a kül-
földi önkénteseinknek. A fiatalok a képzés 

után a jó önkéntes munka méltó jutalmát, 
szabadságukat tölthették Magyarországon 
augusztus utolsó napjáig. Nagy öröm volt 
számunkra, hogy a fiatalok között több 
olyan önkéntes is volt, aki életében először 
utazott külföldre, és jelentős pozitív válto-
zott hozott személyiségére. 

A DIAGONÁL MAGYARORSZÁG 
IFJÚSÁGSEGÍTŐK ORSZÁGOS SZERVEZETE
A Diagonál Magyarország Egyesületet 
2006 júliusában hat, az ország különböző 
pontjain működő ifjúsági szervezet alapítot-
ta. A szekszárdi Polip Ifjúsági Egyesület, 
a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület 
Debrecenből, a Kárász Közhasznú Egye-
sület Szegedről, az Élettér Település- és 
Közösségfejlesztő Egyesület Komáromból, 
az Életművész Ifjúsági Műhely Gárdonyból 
és a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület Nagy-
vázsonyból.
Célunk: Ifjúsági munkások gyakorlati 
képzési rendszerére egy többéves kísérleti 
munkával saját képzési modell kidolgozása, 
valamint az ifjúsági közösségfejlesztői mun-
ka segítése a hátrányos helyzetű csoportok 
és térségek számára.
A Diagonal Magyarország megalakulásának 
közvetlen mozgatórugója az a tapasztalat 
volt, miszerint a létező ifjúságsegítő-/ifjúsági 
munkás- képzések tananyagában nem 
kap kellő hangsúlyt a gyakorlati oktatás, 
illetve a létrehozók hiányt éreznek saját ta-
pasztalataik rendszerszerű multiplikálásá-
ban. Az egyesület missziója a magyarorszá-
gi ifjúsági munka minőségének javításában, 
az ifjúsági munka elfogadott és egziszten-
ciával bíró szakmává változtatásában való 
aktív, kezdeményező, partnerségen alapuló 
részvétel, illetve hátrányos helyzetű térsé-
gek ifjúsági munkájának fejlesztése.

EDDIGI MUNKÁINK:
November: tanulmányút Franciaországban; 
Szekszárdon Az ifjúsági munka szerepe az 
EU-ban konferencián való bemutatkozás 
(2007. február); szakmai szimpózium 
a MOISZ, a Diagonál és egy francia 
ifjúsági szakember részvételére a jövőbeni 
ifjúsági képzésekről; település és Ifjúsága 
Konferencián előadás (2007. március 
Budapest); Diagonál-model előkészítése 
az ifjúságsegítők gyakorlati képzésére; 
hathetes rövid távú Csoportos Önkéntes 
Szolgálat először Magyarországon.

EUROMED
1995 novemberében megtartott barcelo-
nai konferencia – amely 15 Európai Uniós 
és 12 Mediterrán ország (MEDA ország) 
– részvételével zajlott. Eredményeképpen 
megszületett a Barcelonai Nyilatkozat, 
amely három pillér köré csoportosítva fog-
almazza meg az EU tagállami és a MEDA 
országok kapcsolatának jövőjét.
– politikai és biztonsági partnerség: a béke 
és stabilitás közös megteremtése
– gazdasági és pénzügyi partnerség
– partnerség szociális, kulturális és humán 
ügyekben
Az Euro-Med Ifjúsági Akcióprogram is 
ez utóbbiban kapott helyett, lehetőséget 
teremtve 10 mediterrán partnerországnak 
arra, hogy az európai unióval együttmű-
ködve különböző ifjúsági projektekben 
vegyenek részt. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Kandikó Rita  
Diagonál Magyarország Ifjúságsegítők Or-
szágos Szervezete
Telefon: 30/423 9737
E-mail: karita@fekete-sereg.hu

Mrázné Letenyei Márta 
Diagonál Magyarország Ifjúságsegítők Or-
szágos Szervezete
E-mail: martaletenyei@gmail.com

A Nagyvázsonyi Diagonál Magyarország Ifjúságsegítők Orszá-
gos Szervezete 2007. július 15–augusztus 31. között Művészeti 
fesztiválok és ifjúsági tábor címmel 19-26 év közötti fiatalok-
nak szóló projektet valósított meg, az Európai Csoportos Ön-
kéntes Szolgálat keretében.

CSOPORTOS EURÓPAI ÖNKÉNTES 
SZOLGÁLAT
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A PLENÁRIS ÜLÉS ELŐADÁSAI
Ottó Péter Zirc Város polgármesterének 
köszöntője után Dr. Kovács Miklós az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium turisztikai államtitkára kihangsú-
lyozta, hogy a Nemzeti Turizmusfejlesztési 
Stratégia adja meg azt az alapot, amely 
a turizmusfejlesztés irányait, központi 
prioritásait, a pályázati lehetőségeket és a 
készülő turizmus törvényt meghatározza. A 
Közép-dunántúli Régió kulcsszerepét azzal 
is alátámasztotta, hogy a kereskedelmi 
szálláshelyek vendégforgalma 2007. I.-
XI. havi időszakban ebben a régióban nőtt 
a legjelentősebben.
Bodrogai László a Közép-dunántúli Regi-
onális Marketing Igazgatóság menedzsere 
ismertette a Közép-dunántúli Régió szere-
pét a magyarországi turizmusban. Beszélt 
a Turisztikai Desztinációs Menedzsment 
létrehozásának lehetőségéről és felajánlotta 
a KDRMI, és ezen belül saját segítségét a 
kistérségi turisztikai marketingmunkában.
Ezt követően Hevesiné Németh Mariann 
a zirci Tourinform iroda vezetője felkérte a 
régióban jelentős turisztikai tevékenységet 
folytató szervezetek, vállalkozások, egye-
sületek képviselőit, hogy osszák meg az 
elmúlt évek tapasztalatait a jelenlevőkkel. 
Összefogás és siker címet viselte az első 
rész, ahol Encz Ilona a 17 éves múltra 
visszatekintő Zirci Buli, Nagy Ferenc a 15 
éves Cseszneki Nyár programsorozat, Polt 
Ferencné polgármester pedig az egyéves 
Porva-Csesznek-Dudar „no motor rally” 
tapasztalatait osztotta meg a résztvevők-
kel.

Ami rajtunk múlik szlogennel indult a 
második rész, ahol először Veinperlné 
Kovács Andrea, a ZKTTT turizmusért 
felelős elnökhelyettese a megalakult térségi 
turisztikai munkacsoport eddigi munkáját és 
terveit mutatta be. Hangsúlyozta, hogy a 
munkacsoport bárki számára nyitott, vár-
ják a tenni akaró turisztikai szereplőket a 
munkára. 
Kasper Ágota a Bakonyi Természettudo-
mányi Múzeum igazgatója a plénum elé 
tárta a Megye-Rend-Város projektet, 
amely négy lépcsős (Reguly Antal Múze-
um és Népművészeti Alkotóház felújítása, 
Rákóczi tér rekonstrukciója, az Apátsági 
előkert megújítása és a Bakonyi Termé-
szettudományi Múzeum fejlesztése, az ún. 
múzeum negyed kialakítása),  és a három 
szereplő együttműködésével Zirc belváro-
sának komplex fejlesztését célozza. Fekete 
Zsigmond a Bakony Szava Főszerkesztője 
a Bakonyi Betyárútról beszélt, Hevesiné 
Németh Mariann Bakony Fest címmel tar-
tott előadást, melyben vázolta a siker felé 
vezető út egyik lehetséges alternatíváját. 
A Bakony Fest létrehozásával, a tematikus 

programcsomagok összeállításával a kistér-
ségi rendezvények beintegrálódnának egy 
közös projektbe, amely összekovácsolná 
a Bakony erősségeit, és egységes meg-
jelenést biztosítana a turisztikai piacon.  
Végül dr. Kálmán Márta a KDRFÜ kis-
térségi tanácsadója ismertette az aktuális 
pályázatokat.

ÜNNEPÉLYES ALÁÍRÁS 
ÉS SZEKCIÓÜLÉSEK
Ezt követően ünnepélyes keretek között 
került sor Lasztovicza Jenő, a Megyei Köz-
gyűlés elnöke, dr. Zakar F. Polikarp főapát úr 
és Ottó Péter polgármester együttműködési 
megállapodásának aláírására, amely a bel-
város rekonstrukcióját célozza egy kb.800 
millió Ft-os beruházás keretén belül.
Az egyes szekciók munkacsoportjai arra a 
megállapításra jutottak, hogy szükség van 
egy új, a térséget népszerűsítő kiadványra 
promóciós eszközként és a Bakony Kár-
tyára is.  Ugyanúgy egy alulról építkező 
érdekeltségi rendszerre az önkormányzatok 
és a helyi lakosság bevonásával, a turiszti-
kai munkacsoportra, turisztikai desztinációs 
menedzsmentre, a programok összehang-
olására, közös, színvonalas internetes 
megjelenésre, az ökoturizmust kiszolgáló 
háttér infrastruktúra fejlesztésére, a falusi 
vendégfogadók, kereskedelmi szállás- és 
vendéglátóhelyek fogadási feltételeinek 
javítására, képzésre, továbbképzésre, a 
TCR média kihasználására és sikeres pá-
lyázatokra.

Hevesiné Németh Mariann 

A X. Bakonyi Turisztikai Konferenciát 2007.november kilencedi-
kén, Zircen rendezték. Az előadások és plenáris ülések mellett 
sor került a Veszprém Megyei Közgyűlés, a Ciszterci Rend és 
Zirc Város Önkormányzata közötti együttműködési megálla-
podás ünnepélyes aláírására a belváros fejlesztéséről is. Öt 
témában tartottak szekcióüléseket: falusi turizmus, kulturális 
turizmus, ökoturizmus, kereskedelmi szállás-és vendéglátóhe-
lyek, marketing és turisztika. Kísérőprogramként „bakonyicum” 
kiállításra, valamint térségi népi iparművészek és a helyi gim-
názium művésztanoncainak kiállítására került sor.

X. BAKONYI TURISZTIKAI 
KONFERENCIA - ZIRC

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ZIRC KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI 
TANÁCS TURISZTIKAI MUNKACSOPORTJA

REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS 
KOLLÉGIUM, ZIRC

JANNI TIBOR, ZIRC   SEGAFREDO

KOVÁCS ENDRE, ZIRC

BAKONY- PI KERESKEDELMI ÉS 
SZOLGÁLTATÓ BT. VÁRPALOTA

LAPTERJESZTŐ KFT. VESZPRÉM

CHIO CHIPS ZIRC

A KONFERENCIA TÁMOGATÓI:
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A TÉLI ÜNNEPEKRE 
KÉSZÜLNEK A CIVILEK

Viszonylag kevés civil szervezet vett részt 
az oroszlányi Civil Fórum programján, 
pedig igen érdekes témákat választottak 
a szervezők. Elsőként a Közkincs-kerek-
asztal megalakulásáról és tevékenységé-
ről tartott előadást Dér Gusztáv projekt-
menedzser. 

Ennek az együttműködésnek célja az Oroszlány Kistér-
ségi Közkincs-kerekasztal létrehozása, működtetésének 
támogatása, a kistérségi kultúra területén feladatot vál-
lalók közös tervezési, cselekvési gyakorlatának erősítése, 
előkészítő és elemző munkával felkészülés a pályázati 
források és normatív támogatások lehívására. Az előadó 
a ren-dezvényen már eredményekről is beszámolhatott, 
hiszen a pályázati támogatásból finanszírozott programok, 
találkozási alkalmak erősítették a kistérségi települések 
közötti együttműködést. Legjelentősebbként az öt tele-
pülésre kiterjedő természeti, kulturális, közösségi érték- 
és kulturális igényfelmérést követő szakmai kiadványt em-
lítette Dér Gusztáv, ami tartalmazza a kistérség turisztikai 
értékeit és leltárát is.
Ezt követően Keresztesi József közművelődési szakértő 
a kistérségi kulturális stratégia megalkotásához szükséges 
kérdőívek kitöltéséről és rendszerezéséről tájékoztatta a 
jelenlévőket, majd az Oroszlány Barátainak Köre elne-
vezésű civil szervezet ismertette ez év végi programjait: 
December 2-án délután adventi gyertyagyújtásra kerül 

sor, ahol az akkor sorra kerülő népdalverseny fellépői 
adnak műsort a körforgalmi csomópontnál. Negyedikétől 
három napon keresztül a Mikulás várja a város és térsége 
gyermekeit az új Mikulás Házban, a polgármesteri hi-
vatal mellett, s egy szponzori társaságnak köszönhetően 
idén sem marad el az egésznapos, ingyenes, kisvonatos 
városnézés. A baráti köt idén is meghirdette a mézeska-
lácssütő versenyt és az Öltöztessük városunkat ünneplőbe 
a szeretet ünnepén akcióját.

TISZTÚJÍTÁS AZ OROSZLÁNYI 
IPARTESTÜLETBEN

Az idei évben végzett munkáról szóló be-
számolóval kezdte ülését szerdán este az 
oroszlányi ipartestület taggyűlése, me-
lyen részt vett Rajnai Gábor polgármes-
ter és Csapucha Tamás, a Kőfaragó és 
Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipar-
testületének jegyzője is.

Fidrich Tibor elnök többek között szólt arról, hogy a 
céhes ipar kialakulása óta gyűjti egybe a rokonszakmák 
képviselőit egy-egy autonóm szervezet, s ezek a szak-
mai munka mellett érdekvédelmi, kulturális tevékenységet 
is folytatnak. Aktívan vesznek részt a szakképzés minő-
ségének emelésében, s ennek érdekében jó kapcsolatot 
alakítottak ki a szakképző intézményekkel. Részt vesznek 
a vizsgákon, s tanácsaikkal segítik a képzést.
Oroszlányban az ezredfordulón nyolcvan tagja volt a 
közösségnek, s az elmúlt fél évben is tízen kérték fel-

vételüket, akiknek tagságát az elnökség 
támogatta. Gazdálkodásukról szólva 
az elnök elmondta, sem adósságuk, 
sem köztartozásuk nincsen.
Az ipartestületben felvetődött, hogy 
karcsúsítani kell az elnökség és a fel-
ügyelő bizottság létszámát, s ezt 3-3 
főben javasolta maximalizálni Fidrich 
Tibor. Ehhez azonban módosítani 
kellett az alapszabályt, amit a beszá-
molóval együtt egyhangúlag fogadtak 
el a jelenlévők. Ezt követően került sor 
a tisztújításra, melynek eredményekép-
pen a következő időszakban is Fidrich 
Tibor vezeti elnökként a szervezetet, 
Stock Tiborral és Vénusz Józseffel, 
míg a felügyelő bizottság elnökének 
Járóka Lászlót választotta a tagság.

HÍREK OROSZLÁNYBÓL



 BERUHÁZÁSI MUTATÓK
 Az elképzelésekben korszerű járóbeteg-
centrum, új gyermekosztály és egy új 
pszichiátriai szárny kialakítását tűzte ki célul 
a kórházi kht. vezetése. A fejlesztés jel-
entős komfortfokozat-javulást eredményez, 
ráadásul a beruházás magas költségei is 
hamarosan megtérülnek, hiszen a kórház ki-
vonulhat az I. Rendelőintézetből, és ezzel 
jelentősen csökkenti költségeit. A műkö-
dés költséghatékonyságának javítása révén 
tartják szakmai körökben is támogatásra 
érdemesnek a fejlesztési törekvéseket – ez 
indokolja azt is, hogy a jelentősen romló 
finanszírozási feltételek mellett is megalap-
ozottnak tartják a beruházást. 
Az összegzés szerint a reformintézkedések 
hatására a Szent Pantaleon Kórházban is 
csökkent az aktív ágyak száma – így a fel-
szabaduló hely ad lehetőséget arra, hogy 
a kórház épületében ésszerű struktúraát-
alakítást hajtsanak végre (a tervek hátteré-
ben az áll, hogy a kormányzat preferálja a 
járóbeteg-ellátás fejlesztését).
    
SZEREPTISZTÁZÁSOK
A tervezett kórházi járóbetegcentrumnak 
köszönhetően az eddig széttagoltan el-
helyezkedő – de működésüket tekintve a 
fekvőbeteg-ellátó osztályokhoz szorosan 
kapcsolódó –, műszerigényes ambulanciák 
és szakrendelések központi helyre kerülnek. 
Ennek előnye abban mutatkozik meg, hogy 
az ambulanciák nagymértékben igénybe ve-
szik a kórházi műszereket, valamint azokat 
a diagnosztikai szolgáltatásokat, amelyek 
a kórház főépületében találhatók. Szintén 
fontos szempont a sokat idézett beteg-
elégedettség: a szakmai előnyök mellett 
az elhelyezés a betegek számára nagyobb 

kényelmet biztosít a jobb és gyorsabb 
hozzáférhetőség miatt. 
A tervezési szakban emellett kiemelten 
fontos szempont volt az is, hogy a költö-
zésben érintett osztályok új, komfortosabb 
részlegeken kapnak elhelyezést.
    
„HELYRAJZI” KÉRDÉSEK
A kórházi összefoglaló a tervek részletes 
sorát is tartalmazza. Ezek szerint a jelenlegi 
gyermekosztály helyén, vagyis a „D” szárny 
földszintjén alakítják ki a járóbeteg-centru-
mot, ahol az átalakítások után az alábbi 
rendelések várják a betegeket: mammo-
gráfia, négydimenziós ultrahang, hasi 
ultrahang, baleseti sebészet, ortopédia, 
röntgen, fül-orr-gége, urológia, ideggyó-
gyászat, szemészet, nőgyógyászat, infekto-
lógia és általános sebészet. A centrumban 
kap helyet a vérvételi helyiség és egy zárt 
vényforgalmú patika is. 

A betegek a mintegy ezer négyzetméte-
res járóbetegcentrumot a már korábban 
kialakított külön főbejáraton közelíthetik 
meg gyalogosan – illetve gépkocsival is, 

mégpedig a Kossuth Lajos utca felől, az új 
mentőállomás mögött vezető úton. 
    
HITEL MELLÉ SAJÁT FORRÁS
Az összegzés szerint az intézmény vezetése 
újragondolta a korábbi terveket – és végül 
kevesebb, de nagyobb alapterületű ren-
delő kialakítását célozták meg. Jelenleg 
folyik az engedélyeztetési eljárás, s vár-
hatóan még az idén megtörténik az „első 
kapavágás” is. 
A summázat kitér a program anyagi forrá-
saira is: beruházást jórészt hitelből finanszí-
rozza a kórház – amelyhez már megkapta 
a közgyűlés garanciáját –, ám a százhar-
mincöt millió forintos hitel mellett néhány 
tízmillió forintos saját forrásra is szükség lesz 
a járóbeteg-centrum kialakításához. 
A beruházás egyik legfőbb eredménye és 
hozadéka az lesz, hogy kiürítik az I. számú 
Rendelőintézet épületét – a „fehér ren-
delő” (amely egyébként a városi építészet 
egyik meghatározó épülete) fenntartása 
jelentős, mintegy hatmilliós havi kiadással 
jár, miközben a kórház csupán az ingatlan 
körülbelül negyven százalékát használja. 
Végül egy mondat az ütemezés kényes kér-
déséről: ha minden a tervek szerint alakul, 
akkor a már említett idei programkezdés 
után a modern járóbetegcentrum a jövő év 
utolsó negyedévétől fogadja a betegeket, 
tájékoztatott a főigazgató.

Ny. Zs.
(Dunaújváros Online Hírek)

DUNAÚJVÁROSI KÓRHÁZ: 
ÚJABB NAGYBERUHÁZÁS

A járóbetegcentrum tervezett beruházásával közel százkilenc-
ven millió forintos fejlesztésre készül a Szent Pantaleon Kórház 
Kht., áll az intézmény összegzésében. A betegellátás koncentrá-
lásával, a kormányzati reformelképzelések szellemében újabb 
nagyszabású beruházást készít elő a Szent Pantaleon Kórház 
Kht., tájékoztatta lapunkat dr. Máté-Kasza László főigazgató 
főorvos.

D
unaújváros
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DUNAFERR ISKOLA: A KÖLTŐ LELKE
Vers- és prózamondó versenyre hívta a Dunaferr középiskola a város középiskolás diákjait: a 
versenyen, amelyet A költő lelke címmel rendeztek, egy-egy költőnk, írónk  személyes hitvallása 
szólalhatott meg – összesen közel negyven diák vállalta a megméretést a Bartis Ferenc emléké-
nek szentelt viadalon. 
Mivel pedig több egyformán szép szavalat hangzott el, több esetben is megosztott he
lyezéseket osztott ki a szakmai testület – íme, az eredmények. A gimnáziumi és szakközépiskolai 
tanulók versenyében megosztott első díjat érdemelt Kaprielian Alexa és Rábavölgyi Tamás a 
Széchenyi gimnáziumból, valamint Barabás Mariann a Dunaferr iskolából, a második helyre 
szintén hárman futottak be: Szántó Balázs (Bánki) mellett kér dunaferres diák, Früvald Dóra 
és Hajdu Ivett érdemelt ezüstöt. Harmadik helyen végzett Szekeres Petra (Bánki), valamint 
Molnár László és Szabó Tünde (mindketten: Dunaferr), a tételes helyezések mellett Kaprielian 
Alexa és Ajtai Attila a zsűri különdíját is kiérdemelte. A szakiskolák versenyében Czinkon 
Krisztián, a Dunaferr iskola diákja hódította el az első helyet.



Sz
ék

es
fe

hé
rv

ár

30 Regio Regia 2007. november

A már megvalósult eredmények: 
Hiemer-Font-Caraffa épülettömb I. 
üteme, a Fejér Paktumhoz csatla-
kozás a megye déli térségének fej-
lesztése érdekében, a hajléktalanok 
társadalomba visszailleszkedését se-
gítő Nappali Szolgáltató Központ, 
e-közigazgatásra áttérés, Vállalkozói 
Információs Központ létrehozása, 
állati hulladékok kistérségi szintű 
kezelési rendszerének kialakítása, 

41 fővel megvalósított közmun-
kaprogram, a városban elhelyezett 
turisztikai információs táblarendszer, 
nyári zenei és népzenei kulturális 
programok.  

A jelenleg is folyó kivitelezések 5, 
5 milliárd forint értéket képviselnek 
hazai és uniós forrásokból, amelyhez 
még 29 millió forintot az önerő 
biztosításához is szerzett Fehérvár. 

Folytatódhat a Hiemer-ház II. üteme 
a házasságkötő-terem, és az ifjúsági 
klub, szolgáltató helyiségek kiala-
kításával. A panelprogram révén a 
város épületeinek 90%-a újulhat 
meg, 14 helyszínen 16 sportágban 
fejlődhetnek a nyitott tornatermek 
látogatói, 1+1 Ft-os támogatás-
sal belterületi utak létesültek. Az 
oktatási együttműködéseknek a 
TISZK (Térségi Integrált Szakkép-
ző Központ) ad szervezeti keretet 
informatika, gépészet kereskedelem-
marketing, elektronika-elektrotech-
nika szakmacsoportok jól felszerelt 
tanműhelyeit létrehozva. Foglalkoz-
tatást elősegítő tevékenységek helyi 
koordinációjának elősegítése érde-
kében például foglalkoztatási portál 
indul novemberben.  5 település 

MILLIÁRDOS PÁLYÁZATI SIKEREK 
Fehérváron pályázatíró csoport dolgozik a háttérben 

A Hiemer-házban tartott október 31-én sajtótájékoztatót War-
vasovszky Tihamér polgármester a város 2004-2006-ig nyertes, 
valamint a folyamatban lévő és tervezett pályázatairól. A há-
rom szakasszal milliárdos (az eddigi 6,9 milliárd forinthoz a 
további nyertes projektek még 7,4 milliárdot hozhatnak) forrá-
sok álltak, állnak Székesfehérvár rendelkezésére az élet minden 
területén a sporttól a kulturális tevékenységen át akár a hely-
színül szolgáló épület teljes felújításáig. 
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összefogásával (Székesfehérvár, 
Csór, Bakonykuti, Iszkaszentgyörgy 
és Szabadbattyán) hétvégenként 
EU-s rendezvénysorozatot tartanak 
tájékoztató és szórakoztató progra-
mokkal, meghívott előadókkal.

Az előkészítés előtt álló projektek 
közül legnagyobb támogatottsá-
got a Királyi séta élvez a Nemzeti 

Emlékhely fejlesztése, a Fő utcán 
fény- és hangjáték, Városmakett, 
Királyi játszópark elemekkel, hiszen 
ez a KDRFÜ pályázatban kiemelt 
kategóriájúként majd 2 milliárd fo-
rintot hozhat. 
Itt van végre az alkalom a Belváros 
komplex rekonstrukciójára, melynek 
eredményeképp a Fő utca is meg-
újulhat, s elkészül a Hiemer-ház 

III. üteme. Ehhez az az alapfeladat 
társul, hogy minden megyei jogú 
városnak el kell készítenie rekonst-
rukciós tervét.
 Pályázik a város oktatási területen 
minden típusú közintézményének 
infrastrukturális fejlesztésére. A 
Fejlesztési Pólus program az Alba 
Innovációs Park létrehozását jelenti, 
ahol a felsőoktatási intézmények az 
MTA-val és mintegy 40 fehérvári 
vállalattal, vállalkozóval is együtt-
működhetnek. 
A bőrgyár régóta ad időszakosan 
otthont kulturális rendezvényeknek, 
most az Agóra Pólus pályázattal 
véglegesen lefoglalódna erre a te-
vékenységre. 
Folytatódna a  zöld környezet meg-
óvása érdekében a Sóstói termé-
szetvédelmi terület élőhelyvédelme.

A tényleges pályázati pénzeken 
kívül mindig támogatást nyert az 
önkormányzat a megvalósításhoz 
szükséges önerő biztosításához az 
Önerő Alaptól, így még kevesebb 
kiadás terhelte a várost – össze-
gezte örömmel az eredményeket 
Warvasovszky Tihamér. 
Ehhez persze a háttérben működő 
csoport ténykedése nélkülözhetet-
len. Schultz György igazgató úr 
és csapata: Érsek Edit irodavezető, 
Fiedler Ágnes, Pályi Katalin, Petrás 
Éva (nincs a képen, de az iroda 
dolgozója), Rózsa Krisztián.

 Göde Andrea
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Párbeszéd szükséges a közigazgatás 
fejlesztéséhez, az IT-szektor, az állam-
apparátus és a társadalom részéről 
- kezdte Draskovics nyitó beszédét a 
Piac és Profit E-Magyarország siófoki 
konferenciáján.
„A közigazgatás fejlesztésében nagyon 
kényes az egyensúly, hiszen minden-
képpen szükséges megőrizni a műkö-
dőképességet”. - mondta Draskovics 
Tibor. A közigazgatás legyen szakszerű, 
törvényes és feleljen meg az uniós elő-
írásoknak. A súlypont helyeződjön át a 
hivatalról az ügyfélre, hogy valóban egy 
ügyfélbarát, szolgáltató állam jöjjön lét-
re. Az ügyfél ideje a legdrágább, ezen 
elvek szerint kell átalakítani az államigaz-
gatást. Ehhez számos berögzöttséget le 
kell küzdeni a közigazgatásban. 

Az államigazgatásra nem jut több 
pénz, ezért szükséges az arányok újra-
gondolása is. Idő-, pénz-, és energiapa-
zarló, hogy egy ügyfél egy igényét több 
eljárási folyamatban, több intézmény 
végzi, a közigazgatásban jelenleg nincs 
jele a teljesítményorientációnak. 
Uniós forrásokból 140 milliárd forint 
jut az e-közigazgatásra és a bürokráci-
amentesítésre. Ehhez csapatmunka, erő, 
akarat és kitartás is szükséges - summáz-
ta a miniszter.

Az e-megoldások terjedésével jelen-
tősen könyebbé válhatna a lakosság 
élete, jelenleg az is problémát okoz, 

hogy nincs egységes rendszer, minden-
hol más megoldást alkalmaznak.
Az elmúlt 15 évben jelentősen csök-
kent az önkormányzatok autonómiája 
– mondta Molnár Gyula, a legnagyobb 
önkormányzati szövetség, a TÖOSZ 
(Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségének) elnöke. A mai rend-
szerben inkább normatív támogatást 
nyújt a kormány, ezzel viszont az a 
probléma, hogy előre meghatározzák 
mire lehet elkölteni. 

KEVESEBB ÖNKORMÁNYZAT 
ÉS KÉPVISELŐ KELLENE
A megújulás egyik eleme lehetne, ha 
csökkentenék az önkormányzatok szá-
mát, mivel a jelenleg több mint hárome-
zer helyhatóság túl sok, így elveszítik a 
súlyukat. Ugyancsak fontos lenne elérni, 
hogy kevesebb képviselőt válasszanak a 
testületekbe, ám ezzel még nem érne 
véget a reform, hiszen a TÖOSZ veze-
tő megváltoztatná a jegyzők hatáskörét, 
ezzel párhuzamosan pedig erősebb stá-
tuszt adna a polgármestereknek.
Az nem jó megoldás, hogy minden te-
lepülésen, minden igénylésnél más-más 
megoldást kell használni, pedig szemé-
lyit, útlevelet, jogosítványt ugyanúgy 
kell intézni vidéken is, mint a fővárosban 
- hangoztatta a TÖOSZ elnöke.

A kormányzatnak a szakképzést olyan-
ná kell tenni, amely felkészíti a tanuló-

kat arra, hogy az újabb technológiákat 
könnyen elsajátítsák. Az IKT-szektor-
nak pedig merőben új javaslatokkal 
kell előállni, hogy megvalósuljanak a 
közigazgatási reform kapcsán kitűzött 
célok.
Drajkó László, a Microsoft Magyar-
ország Kft. ügyvezetője örül, hogy 
Draskovics Tibor előadásában érzékel-
tette, hogy a kormányzat tisztán látja 
a közigazgatási reform kapcsán kelet-
kező problémákat, valamint jól körülírt 
célokat határoz meg ennek kapcsán. 
Épp ezért nehezményezi, hogy konkrét 
megoldások nem látszanak.
 
HOGYAN AZONOSÍTSUK 
AZ ÁLLAMPOLGÁRT?
Bálint Ákos szerint a leendő e-köz-
igazgatási rendszer központi elemének, 
az Ügyfélkapuval az e-közigazgatás “jó 
irányba indult el”. Egyre több ügyfél 
csatlakozik és megvalósult rajta az e-
adózás lehetősége és ebben az egyetlen 
szolgáltatásban van jelen az ügyfél konk-
rét azonosítása PIN-kód segítségével.

SZAKRENDSZEREK
Az Ügyfélkapu megerősítése, a köz-
tisztviselők számára kiépítendő Hivatali 
Kapu, egyes szakrendszerek között az 
egységes adatstruktúra kialakítása lesz-
nek az elsőként beindítandó projektek. 
A cél, hogy minden alrendszer megje-
lenjen a központi rendszeren és így az 
Ügyfélkapun keresztül az állampolgárok 
és a vállalkozások elérhetik. A szak-
rendszerek hiányosságai között említette 
a főosztályvezető a vámügyintézés ne-
hézségeit.
A kormánydöntésre váró projektek 
között az egyik legfontosabb az állam-
polgárok és a köztisztviselők azonosí-
tása, amely rendszerének kialakításától 
függetlenül történik meg a hordozó esz-
közök (kártya, token stb.) kiválasztása. 
A következő legfontosabb fejlesztési 

ÚJRA ÖSSZEGYŰLTEK 
AZ ELEKTRONIZÁLÁS VEZÉREI

2007. november 15-16-án Siófokon került sor az e-magyaror-
szág, e-kormányzat 2007 konferenciára. A rendezvény jelentős 
fórum az év során, ahol párbeszédre nyílik lehetőség a kor-
mányzat, a vezető hazai informatikai cégek és a felhasználók 
között. Tavaly ilyenkor a legtöbbet elhangzott kifejezések az 
elképzelések közelítése, a regionális tudat, az internet penet-
ráció, az információs gazdaság felzárkóztatása, az ügyfélkapu, 
akkreditált szoftverek, szabványok voltak, az idén lecserélték 
őket a stratégia, párbeszéd, hatékonyságelemzés, szigetszerű 
rendszerek, horizontális együttműködés hiánya, integráció, 
szolgáltatásközpontúság, ügyfélelégedettség kulcsszavakra.
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projekt az e-fizetés rendszerének kia-
lakítása. “Minden államigazgatási szak-
rendszernek kapcsolódnia kell az e-fize-
téshez, hogy sem az okmányirodai, sem 
az otthoni ügyintézés során ne kelljen a 
postán sárga csekket feladnia az ügyfe-
leknek.” - mondta a főosztályvezető. 
A délelőtti előadások után az előadók 
és a meghívott szakóértők vitája követ-
kezett. Mi lehet az oka, hogy a köz-
igazgatás és a magyar társadalom lassan 
mozdul az elektronikus közigazgatás 
felé? Ezzel a kérdéssel indult a vita.

Túl sok szoftver, nem elszánt kormány, 
túl erős iparági lobbi, digitális analfa-
béták - sorolták a szakértők az e-köz-
igazgatás lassú fejlődésének okát.
Tóth Zoltán, az MTA SZTAKI E-köz-
igazgatási Központ szerint az e-közigaz-
gatás fejlesztéséhez elengedhetetlen, 
hogy az önkormányzatok hivatali tevé-
kenységükhöz csak központi szoftvereket 
használjanak, és így a szétaprózottság 
megszűnjön. Nem segít a fejlődésben, 
hogy a központi kormányzati intézmé-
nyek (hasonlóan a nyolcvanas évekhez) 
nem kommunikálnak egymással, nincs a 
hivatalokban megfelelő tervező munka, 
és hogy túlságosan ügyfélközpontúvá 
vált az e-közigazgatás fejlesztése, nem 
helyeznek hangsúlyt azonban a háttér, 
a “back office” típusú tevékenységek 
fejlesztésére.
Stumpf István, a Századvég Ala-
pítvány elnöke egy rossz hír bejelenté-
sével kezdte a vitában való részvételét. 
“Az Alkotmánybíróság a regionális 
hivatalokkal kapcsolatos jogszabályt 
hatályon kívül helyezte, ami komoly 
alkotmányos pofon a kormányzatnak.” 
Draskovics Tibor hangsúlyozta, hogy 
az e-kormányzat kialakításának a világos 
politikai és fókuszálás hiánya miatt lassú. 
A szakmából minden cég a saját meg-
oldását, szoftverét ajánlja a kormányzati 
e-ügyintézési rendszerének kialakítására. 
Ez informatikai asszimetriát szül - sum-
mázta Draskovics.
Drajkó László, a Microsoft Magyar-
ország Kft. ügyvezető igazgatója szerint 
a közigazgatás mérhetővé tétele lehet-
séges, de nagyon nehéz feladat. “Egy 

szoftver elég, ha 80 százalékban készült 
el, a többit majd kijavítjuk” - idézte 
Drajkó Charles Simonyit, a Micro-
soft egykori fejlesztőjét. A közös cél 
érdekében el kell fogadni azt a tényt, 
hogy az elsőre nem tökéletes rendszer 
utólagos javítása nem bűn, ám a média 
folyamatosan erre fókuszál. 
Szükség van egy a kormányzati cikluso-
kon átívelő stratégiára, s egy horizon-
tális együttműködésre a minisztériumok 
között. Az üzleti élet, a kormány és a 
kutatók számára létfontosságú a párbe-
szédek lefolytatása.

Nehéz lesz a közszolgákat ügyfél-
központúvá tenni Simon Géza, a 
közigazgatási informatikáért felelős 
kormánybiztos szerint, miközben a 
nagy rendszerek változnak.
A fejlesztés egyik kulcspontja a rendel-
kezésre álló emberi erőforrás minősége. 
Nehéz lesz az érintetteket rávezetni a 
szolgáltató szemléletre, főleg úgy, hogy 
közben a kiszolgáló rendszerek is változ-
nak - jósolta Simon. Szintén fontos fel-
adat a kistérségek szerepének erősítése, 
melyekre az új rendszert építeni lehet. 
A kormánybiztos előadásában kitért az 
interoperabilitás fontosságára is. 

Ameddig a lakosság megfelelő oktatás 
hiányában nem tudja használni az e-
rendszereket, addig nincs sok értelme 
azok kiépítésének. 
Az első e-önkormányzati rendszerek 
szigetszerűen jöttek létre, így nem 
alakulhatott ki egy közös integrált rend-
szer - jelentette ki Somogyi Tamás, a 
Synergon Informatikai Nyrt. üzletág-
igazgatója. Szükséges, hogy a szakmai 
oldal is megtalálja a közös nevezőt, már-
pedig ez egyelőre hiányzik. Ugyancsak 
problémát okoz, hogy a kormányzat 
nem fordít kellő hangsúlyt sem az állam-
polgárok, sem a közalkalmazottak ilyen 
irányú oktatására. 

„NEHÉZ KITALÁLNI A KORMÁNY 
GONDOLATAIT”
A közigazgatás modernizációja egyre 
jobban beindul, ám az üzleti szektor 

és az államigazgatás képviselői nem 
mindig értik egymás érdekeit.
Beck György, a Vodafone Zrt. vezér-
igazgatója zárószava szerint elég már a 
stratégiagyártás, már épp itt az ideje, 
hogy ne csak beszéljünk, hanem dolgoz-
zunk is a problémákon.

ÁTALAKULÓBAN A TÉRSÉGI HÁ-
LÓZATOK
Abban minden szakember egyetértett, 
hogy szükség van a térségi tanácsadó 
hálózat megreformálására; a kormány 
elképzelései szerint márciustól élhet az 
új rendszer.
A kormányzat áttekintette a jelenlegi 
rendszer működését és úgy döntött, 
hogy megváltoztatja azt - jelentette 
ki Dr. Juhász Annamária, az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisz-
térium Országos Fejlesztési Irodájának 
vezetője.
A fő cél egy integrált kistérségi hálózat 
létrehozása lenne, ennek érdekében 
minden kistérségben csak egy koordiná-
tor dolgozna. Kivételt képeznének eza-
lól a leghátrányosabb, illetve a kiemelt 
térségek, de a koordinátorok számát 
így is csaknem száz fővel csökkente-
nék. “Bár összeségében kevesebben 
dolgoznának ezen térségek jövőjéért, 
a minisztérium szerint a munkájukat ha-
tékonyabban látnák el, mintha minden 
maradna a régiben” 

TISZTÁBB CÉLOK A JÖVŐBEN
Szükség van arra, hogy az önkormány-
zati, a civil és a vállalkozói szféra meg-
tanuljon közös erőfeszítéseket tenni a 
jövő érdekében.
Problémát okoz, hogy túl sok a térségi 
szereplő, összesen 47 szervezet fog-
lalkozik ezzel. Így gond, hogy gyakran 
nem tudni kihez kell fordulni az adott 
ügyben, illetve hogy egy ügyet több 
helyen lehet elintézni. A fejlődést gá-
tolja az is, hogy a térségben dolgozó 
szakemberek bizalmatlanok a többiekkel 
szemben, előfordul, hogy nem bíznak 
abban, hogy a másik meg tudja oldani 
az adott feladatot.
Az észszerűsítés és a racionalizálás rá-
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fér a rendszerre, de a sikerhez a felek 
közötti kommunikáció erősítése is kell 
- ezt már Kováts Kornél, a Regionális 
Fejlesztési Operatív programok hálózati 
igazgatója mondta. A helyben élők 
tudják igazán mire van szükségük, így 
ebben a témában is legyen lehetőség a 
társadalmi egyeztetésre.

Az egészségügyi reform következ-
tében a decentralizáció felgyorsul, 
a központi nagy döntések szerepe 
csökkeni fog. A politikai indíttatású 
változásokra és az adatvédelmi jog-
felfogás megváltoztatására is szükség 
van - hangsúlyozta Mihályi Péter 
egészségügyi közgazdász. 

Az egészségügyben markánsan jelen 
van az új technológia. Az identity chip 
(RFD) azonosításra is szolgál, ilyen pél-
dául a pacemaker. Franciaországban az 
egészségügyi kártya (SESAM System) 
létezik 1998-tól kezdve és várhatóan 
az Európai Unióban is bevezetésre kerül 
majd 2009-től.
Mihályi arra kérte a jelen lévő szakem-
bereket, hogy lobbizzanak a szlovákok-
nál már bevált több-biztosítós modell 
mellett, hogy mindig az utolsó aláírás 
számít a biztosítóváltás esetében. Beke 
György, az Egészségügyi Minisztérium 
Ágazati Informatikai Irodájának vezető-
je arról beszélt, hogy az egészségügyi 
reform, a több-biztosítós rendszer je-
lentős részévé kell válnia a gyógyító te-
vékenységnek. Ehhez azonban egységes 
alapokra és megfelelésre van szükség.

KÓKA: AZ APPARÁTUS GÁTOLJA 
A FEJLŐDÉST
Kóka János szerint a mérhetőség meg-
teremtésével konkrétan bizonyítható 
lenne, hogy az állam milyen rossz ha-
tásfokkal végzi el teendőit. Sokan nem 
látják be, hogy az informatika hiánya 
versenyképtelenséget eredményez.

„Az állam a szabályozásban és a ver-
seny-felügyeleti feladatok ellátásában 
tud sikereket felmutatni, viszont elma-
radásban van a rá háruló szolgáltatások 

minőségének tekintetében.” - jelentette 
ki Kóka János. A jogalkotók elvégezték 
a munka nagy részét, a verseny beindult, 
a szélessávú internet rohamosan terjed, 
miközben annak költségei jelentős 
mértékben csökkentek. Az ügyfelekért 
folytatott versenyben részt vevő cégek 
nem tudnak árakat egyeztetni, kartell 
nem lehetséges.

Új korszakot élünk, amelyben a kon-
tinensek, országok közötti verseny 
már nem erőforrás, hanem tudásalapú 
- jelentette ki Herczog Edit, EU parla-
menti képviselő “Az Európai Unió az 
információs és tudás-alapú társadalom 
megteremtéséért” című előadásán. 

AZ IDŐSEK KÉPZÉSE IS FONTOS
Európa hátrányban van abból a szem-
pontból, hogy egyre inkább öregszik 
a társadalom. Hogy ez ellen az Unió 
sikeresen tudjon fellépni, egy programot 
indítottak, amellyel ezt a réteget is be 
tudják vonni a digitális információáram-
lásba.

EU: ANALFABÉTÁK A HAZAI CÉGEK
Herczog Edit nem ért egyet azokkal 
a szakemberekkel akik szerint a hazai 
lakosság digitálisan analfabéta lenne, 
szerinte inkább az okoz gondot, hogy 
a vállalatok kilencven százaléka EU 
analfabétának számít.
Bár a jogszabályokat értik, azt még nem 
tudták felfogni, hogy az eddigi tízmilliós 
helyet mostmár egy 485 milliós piac áll 
a rendelkezésükre. Márpedig nem azért 
léptünk be az unióba, hogy átvegyük 
a jogszabályokat, hanem azért hogy 
hasznot keressünk belőle. Fel kell fogni, 
hogy nem vagyunk sem különbek, sem 
rosszabbak másnál, meg kell mutatni, 
hogy tőlünk is lehet tanulni valamit - 
zárta mondandóját a képviselőnő.

A PARLAMENTET NEM ÉRDEKLI 
AZ INFORMATIKA
A kormány felelőssége, hogy nem bír 
kitekinteni, s cikluson túl gondolkodó 
stratégiát alkotni, ez tény. Az informá-
ciós társadalom, s a piaci szereplőkkel 

folytatot kommunikáció hatékonyabbá 
tételéért szükség lenne a piac részéről és 
a kormány részéről is egy összekötőre, 
egy dedikált szakállamtitkárra. 
Kóka az elmúlt három év alatt döbbent 
rá, hogy a reformok tekintetében a 
kis házifeladatokat, a felszíni dolgokat 
megvalósítja az állam, de a mélyebb 
rétegekbe nem megy bele, elbizonytala-
nodik. A versenyképességünk romlásá-
ért az adóbürokráciát, az adó mértékét, 
a politikai instabilitást nevezte meg a 
változások elmaradásának fő okaiként.
A hazai népesség 56 százaléka ma 
még digitálisan írástudatlan, de a cé-
gek informatizálásának tekintetében is 
elmaradottnak számít hazánk. Széles-
sávú elérhetőségben is árnyalt a kép.
Az első “internetes” lépéseket szán-
dékszik segíteni a 2009-től elinduló 
eTanácsadói szolgálat, melynek lényege, 
hogy a közösségi internet végpontokon 
felkészült it-szakemberek várják a kezdő 
felhasználókat. 

A területfejlesztési koncepció terüle-
tén az Európai Unió új menetrendet 
határozott meg - nyitotta “A regiona-
lizmus új távlatairól, az önkormányza-
tok fejlesztési lehetőségeiről a korsze-
rű, informatikai alapú szolgáltatások 
általánossá válásáról” című előadását 
Szaló Péter, az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium szak-
államtitkára.

Azoknak a településeknek van jövőjük, 
ahol a polgármester jó menedzser is 
egyben, jól tud tárgyalni, nyelveket be-
szél. A siker módja akár az ipari parkok 
létrehozása is lehet, néha ennek hang-
súlyosabb szerepet kell kapnia, mint 
például egy járda építésének. 
A pályázatok során a korábbiaknál 
nagyobb hangsúlyt kapnak majd a helyi 
igények, így felértékelődnek a kistérségi 
cselekvési tervek. Ezzel kapcsolatban el-
mondta, hogy ő sem örült annak, hogy 
bővült a kistérségek száma, mivel félő, 
hogy ez az elaprozódást segíti.
A konferencia teljes anyaga megtalálha-
tó a www.e-magyarorszag.hu oldalon.

http://ad.adverticum.net/click.prm?zona=38225&kampany=218476&banner=152913
http://www.piacesprofit.hu/?s=93
http://ad.adverticum.net/click.prm?zona=38225&kampany=218476&banner=152913
http://www.e-magyarorszag.hu
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Veszprémben a B épület aulájában tartották 
az ünnepi rendezvényt november 8-án 10 
órától, mintegy 250 oktató, hallgató és 
vendég részvételével. A program dr. Rédey 
Ákos, a Pannon Egyetem rektorának kö-
szöntőjével kezdődött, aki az ünnephez kap-
csolódva Széchenyi szavait idézte, kiemelte, 
hogy „súly és erő az emberi agyvelő”, ebben 
rejlik a nemzet hatalma. A Tudomány Iskolája 
év kettős értelmet hordoz magában, a tudo-
mányban való elmélyedést és a közvéleményt 
iskolázó jelentést hangsúlyozta dr. Rédey 
Ákos. A Pannon Egyetem magas szintű 
minőségi oktatása a kutatás és fejlesztés alap-
jaira épül, és a tizenegy doktori iskolában 
teljesedik ki, az ünnepség keretében 31 
PhD doktort avatott a Pannon Egyetem rek-
tora. A rektori köszöntőt követően Dr. Kalló 
Dénes, az egyetem honoris causa doktora 
tartott ünnepi előadást Hogyan látjuk a vilá-
got? címmel. Szerinte látni annyit tesz, mint 
tudományosan megismerni, azonban ez nem 
egyenlő a tanulással. Hangsúlyozta, hogy 
nincsen kis téma, csak kis tudós, aki a nagy 
témából is kicsit csinál. Kiemelte, hogy míg a 
művészi ábrázolás szélesebb körre terjed ki 
és egyéni visszatükröződése a világnak, míg 
a tudományos tükrözés azonos mindenkinél. 
Ehhez a felismerés birtokában kell lenni, 

melynek örömét nem pótolja semmi, mond-
ta. Ezt követően dr. Tétényi Pált, az MTA 
Izotópkutató Intézetének professzorát az 
intézmény és az akadémia közötti együttmű-
ködésében kifejtett tevékenysége elismerése-
ként a Pannon Egyetem 
tiszteletbeli doktorává 
avatták. A Georgikon 
Mezőgazdaságtudo-
mányi karon végzett 
munkájáért professor 
emeritus címet ado-
mányoztak dr. Béres 
Imre nyugalmazott 
egyetemi tanárnak. Az 
egyetem szenátusa 
címzetes egyetemi 
tanári kinevezést adományozott dr. Gre-
iner István okleveles vegyész-mérnöknek, 
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. 
Kutatási igazgatóhelyettese, valamint dr. 
Jeney Zsigmond, a biológia tudomány 
kandidátusa, a szarvasi Halászati és Ön-
tözési Kutatóintézet osztályvezetője részére. 
Címzetes egyetemi docensi címet vehetett 
át dr. Aranyi Antal okleveles vegyész-
mérnök, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Nyrt.osztályvezetője, valamint Szentmiklóssy 
László okleveles vegyészmérnök, a Borsod-

Chem Rt. Környezet-
védelmi és biztonság-
technikai igazgatója. 
Habilitált doktori címet 
kapott Ablonczyné Dr. 
Mihályka Lívia, a Szent 
István Egyetem docense 
és Dr. Vass Vilmos, az 

egyetem Neveléstudományi Intézetének 
docense. Ezt követően átadták az oktatási 
miniszter Köztársasági ösztöndíj adományo-
zásáról szóló leveleit, valamint a Méray és 
Polinszky-díjasok is színpadra állhattak A 
Pannon egyetem által alapított Méray László 
díjban részesült dr. Varga Kálmán, a Környe-
zetmérnöki és Radiokémiai Intézet tanára. Az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium a Magyar 
Felsőoktatásért Emlékplakettet adományo-
zott dr. Gyenis Jánosnak, a Műszaki Kémiai 
Kutatóintézet tudományos tanácsadójának, 
kimagasló oktatói és kutatói munkásságáért 
pedig Pro Universitate Pannonica kitüntetést 

vehetett át dr. Bacsi Zsuzsanna egyetemi 
docens. Veszprém Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 2001-ben  Polinszky-díjat 
alapított a műszaki, természettudományos és 
gazdasági területen Veszprémben kiemelkedő 
érdemeket szerzett személyek munkájának el-
ismerésére. Idén a gazdaság területén elért 
kimagasló tevékenységéért Pápai Tamás, a 
Continental Teves Magyarország Kft. ügy-
vezető igazgatója részesült a díjban.

Keszthelyen, a Georgikon Mezőgazdaság-
tudományi Karon november 9-én délelőtt 
9 órától tudományos ülés lesz, melynek 
keretében a Pannon Egyetem oktatói, és 
PhD hallgatói tartanak előadásokat, valamint 
átadják „Az év fiatal kutatója” díjat is.

Bíró Viktória
Pannon Egyetem

A Magyar Tudomány Napja

MÉLTÓ MÓDON ÜNNEPELT 
A PANNON EGYETEM

A Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat keretében mára 
már hagyománnyá vált, hogy évente október közepétől novem-
ber közepéig ünnepel a magyar tudományos élet. Ehhez kapcso-
lódóan több mint 400 rendezvényt, tudományos konferenciát, 
előadást, ünnepséget tartanak szerte az országban. A Pannon 
Egyetemen november 8-án és 9-én ünneplik a tudományt az or-
szágos rendezvénysorozathoz kapcsolódva, amely 2007-ben a 
Tudomány Iskolája címet viseli.
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Pocsék makrogazdasági mutatóink miatt az euró bevezetése 
ugyan távolinak tűnik, de nincs választásunk. Egyszer el kell jut-
nia a magyar gazdaságnak arra a szintre, hogy az euró bevezet-
hető legyen. A korábban csatlakozó EU-tagokkal ellentétben (a 
svédek, a dánok, a britek ma sem eurót használnak) mi már nem 
választhatunk, úgy jelentkeztünk az unióba, hogy megígértük, 
az eurót is bevezetjük. Ha pedig egyszer itt is euró lesz, akkor 
bizonyos kiegyenlítődési folyamatok biztosan bekövetkeznek. 

KAMATKÜLÖNBÖZET
A magyar állampapírpiacon a forintalapú kötvényeket 250 
bázisponttal nagyobb kamattal bocsátják ki, mint a hasonló eu-
rókötvényeket. Vagyis ha egy kétéves euróalapú kötvény kamata 
4,5 százalék, akkor a forintalapú kötvény kamata 7 százalék. 
Mindkét papír nagy biztonságú, az állam jó adós, vissza fogja 
fizetni, amit kölcsön kért. Mégis vannak, akik eurókötvényt vesz-
nek és nem forintkötvényt, hiszen a forint gyengülhet az euróval 
szemben, és a cserearányok változása ronthatja a befektetés 
megtérülését. 

Ha azonban már itthon is euró lesz, akkor ilyen különbség 
nem fog kialakulni, az euró/euró cserearánynak nem lesz devi-
zakockázata. A kamatok tehát nivellálódnak majd, közelítenek 
egymáshoz. Nem várható, hogy a nyúl vinné a puskát, nem 
az eurókamatok fognak felzárkózni a forintkamatokhoz, hanem 
fordítva. Alapvetően a legtöbb konvergenciabefektetést ez a 
felismerés mozgatja, Magyarországon az euró bevezetése miatt a 
kamatoknak csökkenniük kell.

KÖTVÉNYPIACOK
Ha a kamatok csökkennek, akkor minden kötvénypiaci, vagy an-
gol kifejezéssel „fixed income”-eszköz vonzó. Egy hosszabb távú 
magyar államkötvény, egy hasonló futamidejű vállalati kötvény, 
a kötvényalapok (a BAMOSZ különböző kategóriákat állapít 
meg) mind-mind szép időszak elé néznek, csak legyen türelmünk 
megvárni azt a kiegyenlítődést. Átmenetileg akár kötvénypiaci 
hozamemelkedés is elképzelhető, ami a fent felsorolt eszközök 
árfolyamát visszaveti. Az azonban biztos, hogy amikorra Ma-
gyarországon euró lesz, addigra átéltünk egy remek kötvénypiaci 
hozamokat produkáló időszakot.
A kiegyenlítődési folyamat nyilvánvaló, de ha bárkinek kétségei 
lennének, még egy ide vonatkozó maastrichti kritériumnak is meg 
kell felelnünk. Eszerint a magyar hosszú távú állampapírpiaci ho-
zamszint nem lehet kétszáz bázisponttal magasabb, mint a három 

legalacsonyabb mutatóval rendelkező EU-tag 
átlagos hozamszintje. Ez pedig csak komoly 
magyar hozammérséklődéssel teljesíthető. 
Pontos számokat még azért nem érdemes fel-
vetni, hiszen a célpont mozog. Amikor majd 
reális lesz, hogy már a kritériumokat vizsgáljuk, 
akkor kell megnézni, hol is tart a három eminens 
ország. Ez a történet természetesen a professzi-
onális befektetők körében is ismert. Nem vélet-
len, hogy a rendkívül súlyos hazai hiányszámok 
ellenére a külföldiek boldogan finanszírozzák a 
magyar államadósságot, a hiányt, hiszen erre a 
szép profitra (is) várnak.

TECHNIKA  
Ha igaz a feltételezésünk, hogy kamatcsök-
kenésre lehet számítani, még mindig többféle 
megoldás közül választhatunk. A legkisebb 
kockázatú megoldás, ha állampapírt, esetleg ál-
lampapíralap befektetési jegyét vásároljuk meg. 
Kockázatosabb megoldás, ha azt gondoljuk, 
hogy a hozamcsökkenés mellett forinterősödést 
is jelent a konvergenciasztori. Erre játszhatunk 

ZSEBRE MEGY: HOGYAN 
PROFITÁLJUNK AZ EURÓBEVEZETÉSBŐL?  
Bár a bevezetés időpontja még bizonytalan, de 
egyszer biztosan az euró lesz Magyarország 
fizetőeszköze. Milyen befektetésekkel érdemes 
a devizanemváltást kihasználni? 
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valamilyen deviza azonnali eladásával a forint ellenében, pél-
dául devizabetét konvertálásával, sőt akár devizaalapú személyi 
hitelből is vehetünk magyar kötvényeket. Ez már a carry-trade 
esete, vagyis alacsony kamatú devizanemben eladósodunk, csak 
azért, hogy egy kockázatos, de nagyobb hozammal kecsegtető 
invesztícióba beszállhassunk.

RÉSZVÉNYPIAC 
A magyar részvénypiacról azt tartják, hogy a tőzsdei társa-
ságokat már az EU-tagországok azonos karakterű vállalataival 
hasonlítják össze. E logika szerint az euró bevezetése már nem 
fog egyszeri felárazódást hozni, az EU-tagságunk megszerzése-
kor tapasztalható áremelkedés volt a konvergencia jutalma. Ez 
biztosan igaz, ugyanakkor az euró megjelenése két okból azért 
lendíthet a magyar részvények árán is. 

Az egyik a jobb összehasonlíthatóság, az egyszerűbb kalkuláció. 
A magyar részvények alapvetően alacsonyabb árazásúak, mint a 
nyugati szektortársak. Ez persze egy igen elnagyolt megállapítás, 
de igaz. Ha a portfóliómenedzserek, az elemzők már azonos de-
vizában látják az árazási különbséget, mindenfajta devizakockázat 

és átváltási költség nélkül tudják a magyar részvényeket megven-
ni, sokan észrevehetik a magyar papírokban rejlő lehetőséget. 
A másik ok egyenesen visszavezethető a taglalt kötvénypiaci 
hozamesésre. Ha a magyar, immár euróalapú kötvénypiacon 
kisebbek lesznek a kamatok, akkor sok megtakarító, vagyonke-
zelő szakember válthat hazai kötvényeszközökből részvénypiaci 
eszközökbe. 
Nem nehéz átgondolni, hogy amíg a magyar részvénypiactól 6 
százalékos áremelkedést vár valaki, addig 7 százalékos kötvény-
piaci hozamok mellett esze ágában sincs részvényeket venni, de 
4-5 százaléknál már inkább. Vagyis az eurókonvergencia kö-
vetkeztében kötvénypiaci befektetők egy része a részvénypiacra 
léphet, a pótlólagos kereslet pedig emelheti az árakat.
Ez a gondolat természetesen minden alternatív megtakarításra 
igaz. Vagyis alacsonyabb kötvénypiaci hozamok mellett többen 
gondolkodnak el az egyéb lehetőségeken. A külföldi befekteté-

sek, az arany, a műkincs, az ingatlan, bármi, ami befektetési célt 
szolgál, kívánatosabb lehet az új környezetben.

KONVERGENCIASZTORI BÁTRAKNAK  
Az európai piacon az elmúlt húsz évben a befektetők kedvelt 
játéka volt a konvergenciabefektetés. Korábban a spanyol, a 
portugál, a görög, később a magyar, a cseh, a lengyel, legutóbb 
pedig a román és a bolgár piacon lehetett hirtelen árugrást ta-
pasztalni, mert az adott ország az Európai Unió felé tartott. Aki 
ma keres ilyen sztorit, nehezebb dolga van. Szinte minden euró-
pai állam uniós tag, amelyik pedig nem, ott tőkepiac sem nagyon 
található. Leginkább az exjugoszláv utódállamok (Horvátország, 
Szerbia, Macedónia, Bosznia-Hercegovina és Montenegro) 
jöhetnek szóba, illetve Albánia, Moldávia, valamikor nagyon 
messze esetleg más szovjet utódállamok. E piacokon azonban 
csak nagyon nagy kockázattal lehet befektetni, igaz, egyes bal-
káni államokban már a legbátrabbak kísérletezhetnek.

INGATLAN ÉS INGATLANALAP
Láthattuk, a várható kötvénypiaci hozamesés felértékel minden 
egyéb piacot. Az ingatlanpiacról azért érdemes külön is em-

lítést tenni, 
mert itt még 
erősebb lehet 
a változás. 
Egy időben 
rendkívül nép-
szerűek voltak 
a magyar in-
gatlanalapok, 
10 százalék 
körül hoztak, 
és nem voltak 
kockázatosak. 
Később a ho-
zamok leestek 
8 százalék 

körüli szintre, a hazai infláció és a kamatok pedig emelkedtek, 
ilyesmi hozamot már kötvényekkel is el lehetett érni.
A jövőben azonban az ingatlanalapok 7-8 százalékos hoza-
mai újra attraktívak lesznek, ha a viszonyítási alap már egy 5 
százalékos kötvénypiaci hozam, akkor ismét tőke, kereslet je-
lenhet meg az ingatlanalapoknál, de közvetlenül a lakáspiacon 
is, ami segítheti az áremelkedést. A magyar ingatlanpiaci árszint, 
összehasonlítva más EU-tagokkal (főleg a legdrágább spanyol, 
ír piacokkal) rendkívül alacsony, ha a lakások megvásárlásában 
már nemcsak a magyar lakosság, illetve a tehetős ír, angol, hol-
land, spanyol, izraeli magánbefektetők látnak fantáziát, hanem 
professzionális befektetők, alapok is, az komoly árszintnövelő 
hatású lehet.

Forrás: fn.hu
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– A 21. század tudásvilágában a 
Magyar Tudományos Akadémia 
mint szervezet milyen képet szeretne 
kialakítani magáról?
– Egy olyan világban élünk, ahol már szinte 
közhellyé váltak a tudásalapú gazdaság, 
a tudás alapú társadalom fogalmak.  A 
mindennapi életünkben látjuk, hogy állan-
dóan találkozunk a technika, a tudomány 
vívmányaival. A tudomány napi élmény 
a gyógyszerkutatástól az élelmiszeriparig. 
Ugyanakkor azt nem árt mindig tudni, hogy 
tradíción alapul, és egészen más rend-
szerben működik, mint amit megszoktunk. 
Nevezetesen, mi megszoktuk a demokrá-
ciát, és a tudomány nem demokratikus, 
hanem meditokratikus. Teljesen mindegy, 
hogy hányan mondanak valamit, lehet, 
hogy annak az egynek van igaza, aki mást 

mond. Az Akadémia társadalmi szerepvál-
lalása, szerepfelfogása ezt a kettősséget 
kell hogy megjelenítse: nagyon érzékenyen 
kell a társadalmi fejlődés kihívásaira vála-
szolni, ugyanakkor őriznie kell a tudomány 
klasszikus értékeit. Ez a nehézsége és ez 
az izgalmassága egyébként az Akadémia 
kommunikációjának, társadalmi megje-
lenítésének. Szerencsére olyan akadémiai 
vezetők voltak az elmúlt évtizedben, akik 
ezt szívügyüknek tekintették. Glatz Ferenc 
elnök úr meghirdette a nyitott akadémia 
programját, amikor azt mondta, hogy ne 
egy elefántcsonttorony legyen. Vizy E. 
Szilveszter elnök úr pedig az Akadémia 
láttatását tekintette egyik legfőbb fel-
adatának: bemutatni azt, miért hasznos, 
miért értékes közvetlenül a társadalom és 
a gazdaság számára az, amit az Akadémia 
csinál, ugyanakkor mindig hangsúlyoznunk 
kell, hogy mi ezt mindig a nemzetközi tu-
domány mércéi szerint magas tudományos 
színvonalon tesszük.

– Tudás-Média címmel 2008 janu-
árjától egy új, tudományos televízió 
csatorna indul az MTA intézményei 
közreműködésével. Jelentheti-e ez 
a meglévő magyar tudásbázis köz-
vetítését? 
– Az a célunk, hogy a magyar tudásbázist 
– amely ugyanakkor a nemzetközi tudásbá-
zis is egyszerre, természetesen – a magyar 
kutatók, magyar tudósok közreműködé-
sével oda tudjuk vinni mindenki számára 
elérhetően. Nem szabad megengedni, 
hogy arra várjunk, hogy majd odajönnek 
megismerni bennünket, nekünk kell oda-
menni, ha egyszer a magyar közönség a 
világon a legnagyobb arányban televízió 
előtt ül, akkor nekünk be kell menni a 

televíziókészülékbe. Ha egyszer a magyar 
fiatalok nagyobb átlagban, mint a világban, 
mobiltelefont használnak, és mozgóképet 
töltenek le mobiltelefonra, akkor nekünk 
ott kell lenni a mobiltelefonjaikon. Nem 
szabad megvárnunk, eljönnek-e hozzánk. 
Persze, jöjjenek el! Az Akadémia épülete 
nyitva áll, a tudományos intézetek szintén, 
de menjünk is oda hozzájuk, vigyük oda az 
ismereteket! 

– Nem tartanak attól, hogy már is-
mert külföldi csatornák vetélytársat 
jelentenek?
– Nagyon jó, hogy vannak versenytársak, 
a verseny mindenkinek jót tesz. Mi olyan 
dolgokat valósítunk meg, ami ezekben 
a külföldi adásokban nem jelenik meg. 
Magyar tudósokat, magyar tudományokat, 
új műfajokat mutatunk be. Innováció már 
maga a tudomány megjelenítésmódja is! 
Folytatódna a Mindentudás Egyeteme, 
lenne kutatóműhelyeket, kutatókat, tudó-
sokat bemutató magazin; oktatási műsorok 
a felnőttképzés, szakképzés, közoktatás, 
önképzés támogatására; konferenciaközve-
títések, kísérletek, technológiai és orvosi 
tesztek; sci-fi filmek, kulturális műsorok 
(zene, színház, kiállítások stb.) napi 18 
órában. Nagyon értékesek a klasszikus 
ismeretterjesztő filmek, szeretnénk ilyeneket 
is bemutatni.  Fontos a híradó, amelyből 
a világban sincs túl sok. Egy olyan hír-
műsort szeretnénk, ahol az egész ország 
tudományos-technikai újdonságai szerepet 
kapnának, és ezáltal a regionális, helyi 
innovációk megvalósulását a kezdetektől 
figyelemmel kísérhetjük. Felelevenítjük a 
tehetségkutató vetélkedők hagyományát. 
Sok akadémikusunk a Ki miben tudós? 
felfedezettjeként indult el a tudományos 
életben. De indítunk például tudományos 
talk-showt. Nem adunk egy műfajt, amit 
aztán lesztek szívesek nézni, kedves nézők, 
hanem felmértük, melyek a legnépszerűb-
bek. Ha a talk-show, hát csináljunk mi is 
azt! Csak éppen tudóssal, tudományról 
szólóan, igényesen szórakoztatót.

MIÉRT KELL A MAGYAR 
TUDOMÁNYNAK SAJÁT TÉVÉ?

A székesfehérvári Szkeptikusok XIII. Országos Konferenciája a 
Fogyasztói társadalom-fogyasztói tudomány témát tűzte napi-
rendre november 10-én. A meghívott előadók sorában szerepelt 
dr. Fábri György PhD., a filozófia tudomány kandidátusa, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia kommunikációs igazgatója, aki a 
Tudás-Média fogalom körében a címadó kérdést tette fel. 
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– Lehet-e tudni, kik lesznek az első 
meghívottak erre? 
– Két adás felvétele már elkészült. Az 
Akadémia elnöke, Vizy E. Szilveszter vál-
lalta az úttörő szerepet, a második Szabó 
Gábor akadémikus, szegedi fizikus pro-
fesszor, majd Kovács Ilona pszichológus, 
Csányi Vilmos etológus, Falus András im-
munológus akadémikusok folytatják a sort. 

– Szánnak-e szerepet a háttérinté-
zetek közt például a székesfehérvári 
Nanotechnológiai Fejlesztési Köz-
pontnak?
– Kiemelten fontos, hogy az Akadémia 
közreműködjön abban, hogy a magyar 
tudomány történetileg kialakult Budapest 
centrikussága oldódjon. Ez nem pusztán 
szlogen. Vannak gesztus értékű megnyilvá-
nulások: az elnökség minden félévben egy 
ülést valamelyik regionális központban tart, 
vagy a Magyar Tudomány Ünnepe meg-
nyitása minden második évben valamelyik 
vidéki városunkban zajlik. De éppen a szé-
kesfehérvári önkormányzat közreműködés-
ével egy olyan – a gesztus értéket messze 
meghaladó – együttműködés bontakozik 
ki akadémiai kutatóintézetek, felsőoktatási 
intézetek, vállalkozások között, hogy egy 
Nanotechnológiai Fejlesztési Központot 
hoznak létre. Erre már szerződéseket írtak 
alá, ingatlanfejlesztések történtek, kidol-
gozzák a Nemzeti Laboratóriumon belüli 
elhelyezését. Ennek egy szerény segítése 
lehet, hogy november végétől a témáról 
egy televíziós műsor keretében beszélget-

nek az érintettek. A dologban érdekelt és 
elkötelezett kutatók mutatják be a működés 
szakmai perspektíváit, itt nyilván megemlí-
tődik majd a tudományos televíziózásban 
betölthető szerep.

– Milyen együttműködő partnerekre 
építenének még?
– Az akadémiai kutatóintézetek közül 
már sokan jelezték közreműködésüket, 
de a magyar tudósközösség számos tagja 
bármilyen formában szívesen részt vállalna 
a feladatban. Olyan szervezetek, mint a 
TIT, Felsőoktatási Tájékoztató Intézetek, 
egyetemek szintúgy. Pénzügyi és kulturális 
szempontból is fontos a vállalkozói tőke 
bevonása, hiszen 1, 7 milliárd nagyságren-
dű összegről beszélünk.

– Milyen fogadtatásra számítanak, 
kik alkotják a Tudás-Média célkö-
zönségét? 
– Elsősorban abban bízom, hogy eljutunk a 
nézőkhöz a kábelszolgáltató cégekkel való 
megállapodás révén. Kb. 1 millió magyar 
háztartásban szeretnénk jelen lenni. Ez egy 
családi televízió. Üzletileg is ez a legjobb, 
de nem ez az elsődleges ok. Számba vettük 
ugyanis, hogy kik a mi célcsoportjaink. Per-
sze, a fiatalok, akik nyitottak, érdeklődők 
a tudomány iránt. Igen, de ugyanilyen az a 
25-35 éves korosztály, aki egyetemet, fő-
iskolát végzett, van már egy megfertőzött-
sége az intellektualitás iránt, szeretné to-
vább képezni magát, szeretne új dolgokat 
hallani. Aztán folytattuk: az a döntéshozó 

réteg, amelyik nagyon nem mindegy, hogy 
mit gondol a tudományról, nagyon nem 
mindegy, mit gondol az oktatásról... Aztán 
még tovább mentünk: a magyar tudomá-
nyos ismeretterjesztésnek egy olyan masszív 
törzsközönsége volt még ezelőtt húsz évvel 
is, hogy Élet és Tudományt olvastak, Öve-
ges professzort néztek, s akik benne voltak 
ebben a világban, ma 50-60 évesek. Hát, 
nyilván ők is a célközönségünk. S akkor hol 
tartunk? Hát, hogy mindenki. Ezért mon-
dom azt, hogy ez egy családi televízió. 

– Ahol a nézői vélemények is számí-
tanak?
– Ennek a médianyilvánosságnak egyik 
ága a televíziózás, az, hogy az interneten 
és a mobiltelefonokra mit tudunk adni, 
az is egy dolog. De egy olyan honlapot 
(az érdeklődők máris ellátogathatnak a 
bemutató filmért, műsorszerkezetért...a 
www.tudasmedia.hu oldalra) készítünk 
elő, amely a most szokásosoknál jóval 
nagyobb interakcióra épít). Hogy be lehet 
írni, fórumot nyitnak, chatelnek, az már 
mindenhol adott. Egy olyan nézőkkel, az 
érdeklődőkkel, a támogatókkal, a közössé-
gekkel együtt élő oldalt akarunk kialakítani, 
ami a valóban tudományos dolgokról 
laikusok és szakemberek párbeszédét is 
lehetővé teszi. Ilyen értelemben nem nézői 
leveleket várunk, hanem egy aktív közössé-
get szeretnénk magunk köré teremteni. 

– Miért érezte fontosnak, hogy ez 
az előadás a Szkeptikusok Országos 
Konferenciáján is elhangozzék? 
– Azt hiszem, hogy az a misszió, amit 
nagyon sokan (középiskolai tanárok, 
kutatók, diákok, médiamunkások) vállal-
nak, nevezetesen azt, hogy a tudomány 
értékeit egy időnként tudományellenes, 
vagy legalábbis tudományszkeptikus kö-
zegben képviseljék, ez egy olyan hajtóerő, 
ami ennek a televízió előkészítőinek egy 
föltétlenül felhasználandó energia. Nekünk 
ez a közeg, ez a társaság egy elsődleges 
szövetségesünk lehet abban, amit csinálni 
akarunk. Nemcsak udvariasságból kö-
szöntem meg a meghívást, hanem tényleg 
azt gondolom, itt is tábort szervezhetünk 
ennek a televíziónak. 

Göde Andrea

http://www.tudasmedia.hu
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A metaloBox® Kft. 1997-ben alakult, 
teljes egészében magyar tulajdonban lévő 
cég. 
A metaloBox® Kft. munkavállalóinak 
száma a kezdeti 4 főről mára 45-re emel-
kedett, és jelenleg három külföldi leányvál-
lalattal is rendelkezik, ahol összesen 7 főt 
foglalkoztat a cég.
Elmondható, hogy a metaloBox® Kft 
80 %-os piacrészesedésével, ma már 
az ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK és öltözői 
berendezések piacvezető specialistája Ma-
gyarországon. A termékek előállítását és 
értékesítését az országban egyedülálló szol-
gáltatáscsomag teszi teljessé, mely magában 
foglalja termékek raktározását, kiszállítását, 
illetve szakszerű installációját.
Céljuk, hogy figyelmüket egy szűkebb 
területre fókuszálva, hosszú távon meg-
őrizhessék előnyünket versenytársaik előtt 
a minőség és a kapcsolódó szolgáltatások 
terén.

A metaloBox® Kft. 1997 óta évről-évre 
mindig nagyobb forgalmat bonyolít, és év-
ről-évre nyereségesen működik. Termékeik 
és szolgáltatásaik minőségére és megbízha-
tóságára talán az egyik legjobb bizonyíték, 
hogy a Magyarországra érkezett világcégek 

közül is a legtöbben a metaloBox-ot vá-
lasztották.
Kiemelt vevőik között tudhatják a követke-
ző cégeket: TESCO áruházak, METRO 
áruházak, CORA áruházak, SPAR áru-
házak, PHILIPS üzemek, NOKIA-Komá-
rom, GE Hungary Rt. üzemei, BOSCH 
üzemek, CHINOIN és ELECTROLUX 
üzemek.

A cég éves árbevételét több mint 80 
%-ban visszatérő vevői adják. Tekintve, 
hogy fémből készült öltözőszekrényekről 
beszélünk, ami gyakorlatilag nem megy 
tönkre, meglepően magas ez a szám. A 
vevők bevallása szerint „egyszerűen jó a 
metaloBox-szal üzletet kötni”, olyan kie-
gyensúlyozott, tisztességes, baráti üzleti 
kapcsolat alakul ki, hogy szívesen térnek 
vissza vásárolni.

A jövőbeni tervek között elsősorban a 
külföldi terjeszkedés jelenti. Első leányvál-
laltukat 2005. szeptemberében nyitották 
Pozsonyban, ahol egy uszoda, valamint 
több üzem berendezésével jó rajtot vet-
tek. Elmondható erről az irodáról, hogy 
első teljes évének végére kb. 20%-os 
piacrészesedést szerzett, 150 – 200 futó 

projectet visz és nyereségessé vált.
2006. októberében útnak indult Romá-
niában az  SC metaloBox Srl, és 2007. 
januárjában pedig elkezd működni a me-
taloBox Bohemia. A távolabbi tervekben 
szerepel Lengyelország, Szlovénia, Bulgária 
„meghódítása” is.
A másik fejlődési lehetőség, olyan új 
célpiacokat elérni, amelyek korábban akár 
anyagi, akár más megfontolásból nem vá-
sároltak szekrényeket. Erre kitűnő példa az 
iskolák piaca. A cég 3 éve kezdett ezzel 
a szegmenssel behatóbban foglalkozni, és 
ma már elmondható, hogy több mint  150 
iskola folyosóját rendezték be öltözőszek-
rényekkel. 
Bár ez komoly eredmény, nem elégedtek 
meg ezzel. Azt tapasztalták, hogy az is-
kolák többsége, bár nagyon szeretné, nem 
engedheti meg magának, hogy a gyerekek 
számára szekrényeket vásároljon. Ennek a 
helyzetnek a megoldására indították útjára 
2005. szeptemberben új üzletágukat a 
suliBox-ot. Ez egy olyan rendszert jelent, 
amelyben a szülők iskolákba kihelyezett un. 
suliBox értékmegőrző-rekeszt bérelhetnek a 
gyerekeik számára. A suliBox-ban aztán a 
gyerekek tárolhatják a táskájukat, a köny-
veiket, értékeiket, vagy a tornafelszerelé-
süket. A suliBox elérhető megoldást kínál 
az iskolás gyerekek cipekedési gondjaira, 
de nemcsak a táskák súlya lesz kevesebb, 
hanem így biztonságban tudhatják gyer-
mekeik egyéb értékeit is. A rendszer az 
első tanévben több mint 80 iskolában 
kezdte meg működését. Ezen a sikeren 
felbuzdulva a 2006-2007-es tanévben a 
cég országossá bővítette ezt a programot. 
Terveik szerint az idei tanévben 8 – 10 
ezer diák bérel majd suliBox-ot, néhány 
éven belül szeretnék elérni a 25 – 30 
ezres bérlőszámot.

Az Alba Ipari parkban, az M7-es autó-
pályáról jól látható helyen felépült  új rak-
tárcsarnok 500 millió forintos beruházás 
keretében jött létre. Célja, hogy az egyre 
növekvő követelményeknek megfelelve a 
metaloBox még gyorsabban, rugalmasab-
ban szolgálja ki megrendelőit.

10 ÉVES A METALOBOX® KFT.
A metaloBox ® Kft. fennállásának 10. évfordulóját nem csak egy 
nagy születésnapi rendezvénnyel, hanem új, 4.500 m2-es logisz-
tikai és raktárcsarnokának átadásával ünnepeli.
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Bencsik János 1965. július 31.-én 
született Békésszentandráson. 
Fontosnak tartja, hogy gyökerei 
ide kötik, méghozzá a falunak is 
ahhoz a pontjához, ahol Szentes, 
Kunszentmárton és Békésszen-
tandrás közigazgatási határai 
összefutnak, vagyis a hármas 
– Békés, Szolnok és Csongrád 
megye – határ tövében. Itt, az 
Attalak nevet viselő tanyasi dűlő-
ben volt a Csipaiak és a Bencsi-
kek ősi „birtoka”. 

- Vidéki gyerek vagyok, és abban a szerencsé-
ben részeltettem, hogy a tanyasi világból és 
falusi életből, az ottani életvitelből, gondol-
kodásmódból, életszemléletből még elég sokat 
láthattam és tapasztalhattam. Nagy hatással 
volt és van az életemre Csipai nagyapám, akit 
példaképemnek is tekintek. Nem kell nagyon 
keresgélnem a világban, hogy kire nézhessek 
fel, kinek az élete jelentsen számomra vezérfo-
nalat, mert nagyapám megtestesítette mindazt 
az ember létezése szempontjából lényeges 
értéket, amely az életben való eligazodáshoz 
fontos. Ez a szabadság és a tisztelet, és a 
földműves társaknak tisztelete, a háztartásba 
befogadott zsellér tisztelete és munkatársként 
való megbecsülése.
Saját apai tanyánkra is emlékszem, az épü-
letre, amely akkoriban már összedőlő félben 
volt és arra is, ahogy a téesz által fogadott, 
felbérelt lánctalpasokkal túrták le a korábban 
virágzó tanyatelepülés házait, és temették be a 
hozzájuk tartozó ásott kutakat. Mindez életem 
egyik legrosszabb élménye volt. Fájdalmas volt 
az ásott kutak bedózerolását látni, mivel a föld 
mellett a víz jelentette az életben maradás 
másik elengedhetetlen feltételét. A kutak 
betemetésével ott „örök időre” lehetetlenné 
tették az ember megtelepedést, merthogy egy 
kútnak a kiásása legalább akkora feladat, mint 
egy ház megépítése. 

1979-ben a békésszentandrási általános 
iskolában végzett, majd a szomszédos város 
Szarvas, Vajda Péterről elnevezett gimnáziu-

mába járt, ahol 1983-ban érettségizett. Talán 
negyedikes lehetett az általános iskolában, 
amikor először megfogalmazódott benne, hogy 
agrármérnök lesz. Ez a késztetés körülbelül két 
évig tartott. Attól fogva a régészet, a föld tör-
ténelme érdekelte. Még a gimnáziumban is ez 
foglalkoztatta. Második évfolyamos korában 
baleset érte. Leesett a cseresznyefa hegyiből 
az alatta lévő szőlőkarók közé. A szerencsés 
kimenetelű baleset során medencesérülést 
szenvedett, de maradandó nyomok végül is 
nem maradtak. Az addig űzött versenyszerű 
kajakozást viszont nem tudta tovább folytatni. 
A megnövekedett szabadideje terhére még 
jobban bekapcsolódott az egyházi ifjúsági 
csoportba.

- Gimnazista éveimben napi bejáró voltam. 

Télen busszal, tavasszal és ősszel biciklin, a 
tanévzárás előtti hetekben és szeptemberben 
pedig kajakkal, a Körös-holtágon. Szeretett 
középiskolámat valamikor a tíz evangélikus fő-
gimnázium egyikeként jegyezték, s nekem még 
volt szerencsém a régi tanári karból egy-két régi 
vágású tanerőt, helyettesítő tanárként elcsípni. 
Ezek még szigorú, vaskalapos, magázós tan-
árok voltak. Nagyon szerettem ezt az iskolát. 
Annak ellenére is, hogy szép számban voltak 
olyan tanárok, akik gondolkodásmódjával nem 
nagyon tudtam kibékülni. A faluban még csak 
elvétve ütköztek ki az ideológiai ellentétek. 
Gyermekkoromban iskolai hittanra jártam. Na-
gyobbacska forma fiúcska lehettem már, amikor 
először ilyenekről, mármint tanácselnökről meg 
párttitkárról hallottam. Abban a közösségben, 
ahol a mi családunk mozgott, a pártnak nem 

TIZENHÉT ÉV TATABÁNYA ÉLÉN: 
BENCSIK JÁNOS
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sok szerepe volt. 
Alighanem fekete báránynak számíthattam a 
világnézetünk alapjai tanórán. Addigra már 
voltam annyira pimasz, hogy a véleményemet 
sem rejtettem véka alá. Akkorra a régészet utá-
ni vágy helyére már más gondolatok és érzések 
költöztek: „mintha papi hivatásom lenne”. Az 
érettségire készülve már nagyon jól tudtam, 
hogy hová fogok menni, s ezt a gimnáziumban 
sem rejtettem véka alá. Visszagondolva életem 
azon szakaszára, még a velem nem szimpatizáló 
tanáraimnak is köszönetet mondhatok utólag. 
Egy-két meggondolatlan kijelentésemért meg-
üthettem volna a bokámat. Azt azért éreztet-
ték velem, hogy az ő értékrendjük alapján szé-
gyent hozok a gimnáziumra, mert rosszul mutat 
majd a nyilvántartásban, hogy a továbbtanulási 
rovatba a teológia szó kerül majd bejegyzésre. 
Így is történt, jelentkeztem a Szegedi Hittudo-
mányi Főiskolára, ahová fel is vettek. 

A főiskola előtt azonban le kellett töltenie 
kötelező sorkatonai szolgálatát az akkoriban 
„hírhedt” Lentiben. A leendő teológushallga-
tónak mindenesetre nagy tanulság és tapaszta-
lat volt az ott töltött másfél év. Meg lehetett 
tapasztalni az értelmetlen megaláztatást, az 
oktalan példastatuálást, no meg a túlélési vágy 
és a csábító ígéretek erejét.  Ott találkozott 
először Várszegi Asztrikkal és jó néhány egy-
házi személlyel, akikkel későbbi életútja során 
ismét találkozott és munkakapcsolat is kialakult 
köztük. 1985 februárjában szerelt le.

- A teológusokra nem vonatkozott a tizenegy 
hónapos „előfelvételis” kiváltság. A seregben 
másfél év alatt megpróbálták átalakítani a 
gondolkodásmódunkat. Tulajdonképpen ez 
egy átképző-tábor volt. Elég sok butasággal 
igyekeztek meggyőzni arról, hogy rossz olda-
lon állunk. Kevés sikerrel. Így aztán egy elég 
jó csapat jött ott össze, a legtöbb századnál 
zömében teológusok lettek az írnokok. Ennek 
ellenére is csak atya-elvtársaknak tituláltak 
bennünket a tisztek, mintegy félhivatalos meg-
nevezésként. 
Az alapkiképzést követően az ezredkonyhára 
kerültem kazánfűtőnek. Arany életem lett. 
Leköltözhettem a körletből a kazánház és 
a széntároló közötti nyolc négyzetméteres 
szuterénbe, ahol negyedmagammal élhettem 
a munkásemberek szabad életét. Reggel fél 
négykor keltem, kisalakoltam a tíz darab Ma-

rabu-kazánt, s begyújtottam a konyhai üstök 
alá. Naponta harminc mázsa szenet hordtam rá 
a garatokra, mikor Tatabányára kerültem, már 
nem volt ismeretlen számomra a szívlapát. 
Az utolsó nyolc hónapra, a gyengélkedőre 
kerültem – természetesen kazánfűtőnek -, már 
magam ura lettem.  A lépcsőfeljáró alatt nyíló 
vasajtó mögött bújt meg az egy méter húszcen-
tis belmagasságú lakosztályom. Mellette a ka-
zánház, kényelmes, melegvizes kazánokkal. Az 
alagsora olyan volt, mint egy oszlopcsarnok. 
Ez volt a teológusok titkos találkozási helye, 
ahol közös imádságra gyülekeztünk. Emiatt 
előfordult néhány kellemetlen raport, ahol 
rendszerint megszégyenítettek bennünket. 

1988 őszén, két és fél szegedi szemináriumi 
esztendő után a Pázmány Péter Hittudományi 
Akadémián, Budapesten folytatta teológiai és 
hitoktatói tanulmányait. 1990-ben megsze-
rezte teológus-hittanári oklevelét. 1989-ben 
beiratkozott a szakminisztérium által indított 
szociális munkás képzésre, melyet 1991-ben 
magába fogadott a Bárczi Gusztáv Gyógype-
dagógiai és Tanárképző Főiskola. Itt szerezte 
meg második – szociális munkás - diplomáját 
1993-ban.  

- Időközben édesanyám megbetegedett. Már 
a katonaság ideje alatt értesítettek arról, hogy 
sokat veszített testsúlyából.  Kilenc hónap után 
engedtek először haza szabadságra, s akkor 
már magam is meggyőződhettem állapotának 
romlásáról. A belső szervein elhatalmasodott 
az áttételes rák. 1986-ban a második félévet 
a püspök engedélyével már magánúton végez-
tem, így februárban hazamehettem édesanyá-
mat gondozni.  Főztem, mostam, takarítottam, 
s közben konzultációkra és magánvizsgákra 
jártam. Átmeneti javulás után, őszre tovább 
romlott anyám állapota, s Halottak Napján 
sírba helyeztük. Visszatértem Szegedre. Né-
hány idősebb paptanár rosszallását fejezte ki 
amiatt, hogy édesanyám gondozása miatt fél 
évig távol maradtam a szemináriumi élettől. Ezt 
szóvá is tették. Mi tagadás, ez bizony nagyon 
rosszul esett, hiszen úgy éreztem, hogy épp 
most tudtam valamicskét törleszteni abból a 
szeretetteljes gondoskodásból, melyben kis-
gyermekként édesanyám részesített. Végiggon-
doltam, hogy ezen emberekkel hogyan is fogok 
majdan egy klérusban szolgálni, s hol van itt a 
keresztényi tanítás talpköve, a szeretet. Ismét 

a püspökhöz fordultam, s engedélye alapján a 
tavaszi félévet is magánúton végeztem el, majd 
egy esztendőnyi időt kértem elhivatottságom 
tisztázására. Utolsó vizsgáim letételekor már 
Pesten laktam a Népszigeten, az MTK vízi 
telepén, és újra versenyszerűen kajakoztam. 
A bennem dúló viharok lecsendesítése ér-
dekében fogtam kezembe öt esztendő után 
evezőlapátot. Mellette éjszakai munkát kellett 
vállalnom korábbi kajakosoknál. Ekkoriban, ha 
valamelyik hétvégén nem volt verseny, akkor 
meglátogattam Oroszlányon élő nővéremet. 
Egy ilyen vizitet követően náluk ragadtam. 
Rakodó lettem egy régi kajakos cimborámnál, 
aki egy rozzant IFA-val fuvarozott. Akkora már 
eldöntöttem, hogy nem térek vissza a szeminá-
riumba, viszont a teológiát befejezem. Pázmá-
nyon beszámították a Szegeden elvégzett öt 
félévet. A teológia mellett a hitoktató szakot is 
felvettem. Egy alkalommal a sógorom hallotta, 
hogy egy gyermekintézményben nevelőtanárt 
keresnek. Robogóra pattantam, s elmentem a 
tatabányai intézménybe. Így aztán nevelőtanár 
lettem. Egy hónap múltán újabb nyolc hónapra 
kötöttek velem munkaszerződést. Még aznap, 
amikor aláírtam a papírt, azzal kerestek meg, 
hogy most indítják a városi családsegítő szol-
gálatot, s vállalnék-e ott munkát. Így egy ideig 
másodállásban, majd teljes munkaidőben dol-
goztam a még csak formálódó intézményben. 
Közben szakmai képzésekre jártam. Egy ilyen 
alkalommal kerültem kapcsolatba Solt Otíliával 
és a Szegényeket Támogató Alappal, illetve 
egy másik vonalon Gerevich Jóskával, aki 
épp addiktológiai kurzust szervezett az Orvos 
Továbbképző Intézet égisze alatt. Miután Ma-
gyarországon ez volt az első ilyen képzés, a 
szakemberek egymásnak tartottak előadásokat. 
Így keveredtem bele a politikába is. Rájöttem 
arra, hogy nem elegendő a kritikus szemlélet-
mód, s a körülöttem lévő világ csak is akkor 
fog változni, ha annak alakításában magam is 
tevékenyen részt vállalok. 

1989 júniusában belépett az SZDSZ ta-
tabányai szervezetébe, 1989 decemberétől 
1990 októberéig a helyi szervezet ügyvivője. 
Részt vett az ITT-HON városi hetilap ala-
pításában és szerkesztésében.  A helyi köz-
életbe, mint szociális munkás és újságalapító 
került be. 1989 márciusában a tatabányai 
Felszabadulás téren álló Lenin szobrot fehér 
lepedőbe csomagolták, hogy 15-e alkalmából 

F
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ne bánthassa a szemét az éledő szabadság 
fénye. Harmadmagával – Szalontay Csaba 
(MDF), Száraz Róbert (Fidesz) – engedélyt 
kértek Lenin szobrának eltávolítására, melynek 
tízezer forintos költségét is elharmadolták. 
1989. szeptember 9-én házasságot kötött 
Iván Magdolnával, aki szakközépiskolai érett-
ségivel bölcsődei gondozónőként dolgozott. 
Első gyermekük, János 1990-ben született.
1990 szeptemberében, az első önkormányzati 
választásokon Fidesz–SZDSZ közös jelöltként 
az 5. számú egyéni kerületben indult, s közel 
hatvan százalékos eredménnyel győzött. Az 
SZDSZ listáján ugyan csak a második helyet 
kapta, de 1990. október 25-én, a város 
közgyűlése nagy többséggel, huszonnyolc 
szavazattal polgármesterré választotta. 1989 
és 1992 közötti években talán az egykori 
„szocialista mintaváros” került a legmélyebb 
válságba, egyetlen esztendő leforgása alatt 12 
ezer ember vesztette el az állását. A bányák 
bezárásával és a hagyományos nehézipar össze-
omlásával, a szegénység növekedésével a város 
csőd közeli helyzetbe került, ezért az első 
önkormányzati vezetés célja nem is lehetett 
más, mint a hanyatlás megállítása. Az 1991-
ben meghirdetett polgármesteri programjában 
– Tatabánya város lesz, valódi! – a gazdasági 
és erkölcsi válságból való kilábalást, a fájdalmas 
alapozó munkát ígérte választóinak. 

- 1989 tavaszán született meg bennem a 
döntés, hogy formálisan is csatlakozom az 
SZDSZ-hez. 1990 őszén, az első ön-
kormányzati választás kétfordulós volt. Én az 
SZDSZ-nek és a Fidesznek voltam közös je-
löltje. Az első forduló után világossá vált, 
hogy a jövőbeni közgyűlésben az engem el-
indító pártoknak lesz meghatározó jelentősége. 
A második fordulót megelőző napon megkere-
sett Szalay Gábor és Freund Tamás, akik akkor 
már az első szabadon választott országgyűlés 
tagjai voltak. Megkérdezték, hogy vállalnám-e 
a polgármester-jelöltséget? A második forduló 
megtörténtéig gondolkodási időt kértem.
Fiatal házasként, három hónapos gyermekkel, 
s alig három esztendős tatabányai kötődéssel, 
volt min meditálni. A sikeres választás estéjén 
megszületett a válasz, eleget tettem a megtisz-
telő felkérésnek. Megkeresésem hátterében ta-
lán az is meghúzódott, hogy egy fiatal, tapasz-
talatokkal nem rendelkező kölyköt könnyebben 
lehet majd irányítani. 

Alapjában véve rendezett körülmények kö-
zött vettük át a várost és a tanácsi hivatalt. A 
műszaki infrastruktúrája bár elég kopottas, de 
működőképes volt. A kasszában akadt némi 
pénz, ugyanakkor teherként visszafizetendő 
lakáshitelek is terhelték a költségvetést. Ezek 
kiegyenlítették egymást, tehát amennyi volt a 
pénzmaradvány, ugyanannyi volt a hitel is, me-
lyet korábban felvettek. Elsősorban lakáscélú 
hiteleket örököltünk. Az igazi turpisságok fél 
év múltán jelentkeztek. Talán azokról még maga 
a tanácselnök úr sem tudott. A másodvonal-
beli vezetés, a tanácselnök-helyettesi szintről 
és a hozzá rendelődő osztályvezetők szintjéről 
indítottak korábban olyan beruházásokat, ame-
lyek részben közpénzből, részben társadalmi 
munkából valósultak meg. Úgy félig-meddig. 
Ezek elszámolásai nem fejeződtek be. Leg-
többjük sportberuházás volt. Jégpályaépítés, 
óriáscsúszda a strandon. Kifizetetlen számlák, 
rendezetlen tulajdonviszonyok, bírósági perek. 

1993 októberétől az SZDSZ újjászervezett 
önkormányzati tanácsadó testületének elnöke, 
megyei ügyvivő, ekkoriban már kezdtek figyelni 
rá saját pártjában is. Vezetői munkája mellett, 
1993–1996 között az ELTE-n szociológusi, 
a Debreceni Agrártudományi Egyetem Szar-
vasra kihelyezett karán településüzemeltető 
szakmérnöki diplomát szerez. Munkájához ta-
nult. A maga-magát keresgélő szegény-legény 
„átöltözött”, öltönyt húzott és mellényt viselt, 
de még szakállasan is gyerekkorú fiatalnak lát-
szott, a politikában persze az is volt. 

- Az első hónapok során abban remény-
kedtünk, hogy a központi kormányzat majd 
Tatabányát is besorolja a válság által sújtott 
körzetek közé. Nem így történt. Azzal kellett 
szembesülnünk, hogy ha ki akarunk lábalni e 
súlyos örökségből, akkor azt csak saját erőnkre 
támaszkodva tudjuk megtenni. Nem csordogál-
tak a reorganizációs források, s így nem lehetett 
tovább éltetni a szocialista iparszerkezetet, 
amelyre Tatabánya mindennapi élete felépült.
Újra kellett gondolni a város szerepét a szű-
kebb vonzáskörzetben, a régióban, és az or-
szág gazdasági szerkezetében. Stratégiát kellett 
alkotni, melynek következetes végrehajtásával 
esélyt lehetett adni a térség revitalizációs tö-
rekvéseinek véghezvitelére. A kiindulási alap 
az volt, hogy a feladatok megoldása csak 
kizárólag komplex, a város minden körzetét 

és gazdaságának, lakosságának, kultúrájának 
minden szegmensét érintve lehetséges. A város 
lakosságának képzettségi szintjét figyelembe 
véve célszerűnek látszott a könnyűipari tevé-
kenységnek, és a nem túl magasan kvalifikált 
munkaerőt kívánó összeszerelő gépiparnak, 
városunk számára történő megnyerése. 
Ezekben az években épült meg a vezetékes 
gázhálózat, vette kezdetét a csatornázási prog-
ram, s az új hulladéklerakó megvalósításának 
előkészítése. Megépült a nyugati elkerülő út 
első szakasza, s ezzel együtt a Búzavirág úti 
ipari park kiépítését lehetővé tevő ipari terü-
letek feltárása. Ezen időszak alatt hoztuk létre 
a városi színházat, levéltárat, helytörténeti mú-
zeumot és a bányászati skanzent. Alapítványi 
főiskolát alapítottunk közgazdászok képzésére, 
valamint a városban élő bányamérnökök átkép-
zésének elősegítésére. Az új főiskola a külső 
partnerek felé is jelezte, hogy Tatabánya nem 
csak földet, hanem képzett munkaerőt is bizto-
sít a letelepülő vállalkozóknak. Megjelentek az 
egyházi és alapítványi intézmények. Tatabánya 
mindig is sokféle hagyományt ötvözött, lakói 
a Kárpát-medence számos helyéről érkeztek 
és találtak otthonra. E gazdagság inkább 
teher volt a nehézipari centrum számára, de 
előnyére vált az újraéledő, lassan városiasodó 
Tatabányának. Ezért fordítottunk sok energiát 
és figyelmet az értékek és hagyományok meg-
őrzésére.
Jó szándékú értelmiségi emberekből állt az első 
helyi testület, persze az a csapat rendelkezett 
a legkevesebb tapasztalattal is, s köztük voltak 
a legnaivabbak is. Az, hogy nem  ért el olyan 
kimagasló eredményeket, mint a második cik-
lus, két dolognak volt köszönhető. Egyrészt el 
kellett végezni azt az alapozó munkát, amire 
rá lehetett építeni a második ciklus látványos 
munkáját, másrészt pedig az első ciklusban 
bele kellett tanulni a képviselői munkába, és 
ehhez bizony időre volt szükség. Lelkiismerete-
sen végezték munkájukat. Olyan is előfordult, 
hogy még hajnali fél kettőkor is vitattuk a város 
ügyeit. Egy-egy parázsló vitát hozó ülés után 
együtt ültünk be a szomszédos sörözőbe, hogy 
lehűthessük a felhevült indulatokat. Ma már 
ilyenre nem kerül sor. Minden megváltozott. 

1994. december 11-én ismét indult és 
biztosan győzött egyéni körzetében. Nagy 
fölénnyel – 40,18 százalékkal – másodszor is 
városa első polgárává választották. Az SZDSZ 
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listájáról a megyei közgyűlésbe is bekerült, 
négy évig a területfejlesztési bizottság alelnöke 
és az ügyrendi bizottság tagja volt. 1996. 
februárjában az SZDSZ Országos Tanács el-
nökségi tagjává választották. 1998-ban a ta-
vaszi országgyűlési választásokon, Kisbéren és 
Oroszlányon, illetve további huszonöt faluban 
indult jelöltként. A sikertelenségre ítélt kisbéri 
körzetben senki sem akarta felvállalni e „meg-
tisztelő” feladatot. A két választási forduló 
között határozottan ellenezte a szocialistákkal 
kötendő újabb politikai szövetséget, melynek 
a párt országos tanácsában is hangot adott. 
Az SZDSZ összeomlása miatt nem a megyei, 
hanem az országos lista huszonnegyedik he-
lyéről szerezte mandátumát. 

- A nyolcvanas évek végén azért csatlakoztam 
a SZDSZ-hez, mert a legradikálisabb rend-
szerváltást, a teljes politikai fordulatot hirde-
tette meg. A kezdeti következetesség nagyon 
gyorsan felpuhult. Ma már jól látható, hogy 
a pesti fiúk csak módszerváltást akartak. A 
vidék, s ezzel együtt a „szörnyűséges” vidéki 
tagság csak eszköz, vagy inkább játékszer volt 
számukra, időközönként ez a helyi politikában 
is érzékelhető volt. Keserű szájízzel kellett 
szembesülnünk azzal, hogy a települések 
szempontjából a legáldásosabb időszak épp 
az Antall-kormány első éveiben volt. Utána 
már folyamatosan romlottak az önkormányza-
tok pozíciói. Újabb és újabb kötelezően előírt 
feladatokat róttak a településekre, természete-
sen fedezet nélkül. 
Beleszaladtunk a ’98-as választásokba. A 
két forduló között az országos tanácsban le-
folytatott vita során néhányan összeszólalkoz-
tunk a párt vezetésével. Mindössze hárman 
mondtuk, hogy a szocialistákkal nem szabad 
választási szövetséget kötni a két forduló 
között. Ennek ellenére mégis megszületett a 
visszaléptetésekre vonatkozó határozat, így 
„állva haltunk meg”. Majd jött a választá-
sokat értékelő küldöttgyűlés, ahol szintén 
elmondtam a már jól ismert álláspontomat. 
Gondoltam az eredmények engem igazolnak, 
s így végre visszatérhet a párt a tíz esztendővel 
azelőtt felvállalt értékrendjéhez. Süket falaknak 
beszéltem, az irányvonal semmit sem változott. 
Mindezeket mérlegelve, s meglátva azokat a 
belső viszonyokat, amelyek meghatározták 
a törpényire zsugorodott képviselőcsoport 
alakulását, megszületett a döntés, ebben a 

formációban nekem már nincs helyem. Nagy 
levegőt vettem, s kilenc esztendős tagsági 
viszony után magam mögött hagytam az 
SZDSZ-t.
Különösebb acsarkodás nélkül távoztam. 
Amikor a parlamenti mandátumról esett szó, 
második nekifutásra arról is megállapodtunk, 
hogy azt végül is olyan ember kapja, aki 
vidéki önkormányzati ember és legalább a 
középkorosztályt képviseli. Hazafelé tartva 
aztán a hírekben hallottam, hogy a vidéki 
fiatal önkormányzati ember Mécs Imre bácsi 
személyében testesült meg. 
Az egyedüli jó döntést hoztam meg akkor. 
Ha maradok, lelkileg meghasonlottam volna, 
s most alighanem fásult, kényszeres önigazoló 
közszereplője lennék a honi politikai köz-
életnek. Nem volt könnyű döntés, hiszen 
egy négy esztendőre szóló stabil egzisztenciát 
hagytam magam mögött. Súlyos lelki tehertől 
szabadultam, s ez a visszanyert szabadság 
az időközben összekuszálódott magánéletem 
szálainak kibogozását is elősegítette. Bel-
ső változásaim következtében megváltoztak 
emberi kapcsolataim is, s azok mélyebbé, 
tartalmasabbá váltak.

1998. október 18-án már független jelölt-
ként indult, és – a pártok támogatása nélkül 
is – nagy fölénnyel, harmadszor is elnyerte a 
város polgármesteri tisztségét, és megtartotta 
egyéni képviselői mandátumát is. Polgármes-
teri programjában ezúttal a lakható város 
építését hirdette meg. 

- Az SZDSZ-ből történő távozásomat köve-
tően a helyi politikával is fel kívántam hagyni. 
Megcsömörlöttem. Néhány hétig kevesebb 
közszereplést vállaltam. Teljesen még sem tud-
tam elbújni. Újabb és újabb „küldöttségek” 
érkeztek, hogy meggyőzzenek a polgármester 
jelöltség újbóli felvállalásának fontosságáról. 
Meggyőztek. Ekkor már formálódott az a 
szövetség, a Független Tatabányai Védegylet, 
mely a társadalmi átalakuláskor ellenzéki pártok 
színeiben mandátumot szerzett, de időközben 
a pártokból kikopott képviselőket igyekezett 
összefogni. Végül a korábbiakhoz képest is 
jobb eredménnyel választottak meg polgár-
mesternek.
Az első ciklus elején nem kaptunk állami tá-
mogatást, pedig, mint a szerkezeti átalakulás 
nehézségeivel birkózó térség, igen csak rászol-

gáltunk volna. Csak a kormányzati ciklus vé-
gére sikerült rendezett kapcsolatokat teremteni 
az akkori pénzügyminiszterrel Szabó Iván, va-
lamint a belügyminiszterrel Kónya Imre szemé-
lyében. Az ekkor elnyert támogatással tudtuk 
elindítani a város csatornázási programját. A 
második ciklusban is csak ezekre a feladatokra 
kaptunk céltámogatást. Csatornázásra és a 
hulladéklerakóra, amit már törvény is előírt. A 
város sérülékeny vízbázisát egyes kategóriába 
sorolták, és a veszélyeztetettek rangsorában is 
az első helyet foglaltuk el. A támogatás járt. 
98-ra megépítettük a csatornát, s elkészült a 
regionális hulladéklerakó is. No persze mind-
ehhez a hatvan, illetve az ötven százalékos 
önrészt is hozzá kellett tenni.
Hasonló nagyságrendű támogatást kaptunk a 
harmadik ciklusban is, a Széchenyi-program 
keretében a környezetvédelmi alapokból 
mintegy másfél milliárd forint jött, és to-
vábbi másfél milliárd pedig az ipari parkba 
betelepült gazdasági társaságoknak munka-
helyteremtő támogatásként. A kisvállalkozók 
támogatására további százmilliók érkeztek. 
Bérlakásépítésre és építési telkek kialakítására 
további négyszázmillió. Összességében mint-
egy négymilliárd forint kormányzati pénz 
érkezett Tatabányára, és ez nem kevés. Így 
rekultiválhattuk a régi lerakót, s építhettünk új 
hulladékválogató üzemet. A Fő tér felújítására 
viszont nem is pályáztunk, mert tudtuk, hogy 
annak elnyerésére esélyünk sem lenne. Mel-
lette a gazdaság fejlesztésére koncentráltunk. 
Elsődleges partnereink közé tartozott az ITD 
Hungary is, mint a magyar állam befektetési 
ügynöksége. Megvalósítottuk az egyablak-
os ügyintézést. Sajnos kormányzati szinten 
mindez még ma is hiányosságként merül fel. 
Egy-egy nagyobb jelentőségű befektetés 
esetén harminc–negyven ember is dolgozott a 
csapatban, hogy a legjobb feltételeket tudjuk 
megajánlani. 

2001. június 16-án, Nagy Imre egykori 
miniszterelnök kivégzésének évfordulóján 
87 alapító taggal életre hívták a Növekvő 
Életfa Egyesületet. Ekkor jelentette be azt 
is, hogy pártoktól független jelöltként száll 
ringbe a következő év két választásán. 1999 
óta tagja a Magyarországi Transzperszonális 
Egyesületnek. Ugyanez év utolsó napjainak 
egyikén házasságot köt Szász Mónikával, a 
székelyudvarhelyi polgármester, Szász Jenő 

F
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testvérhúgával. Új házassága is hozzájárul 
értékrendje további alakulásához, de az is 
lehet, hogy a nyíltan felvállalt értékrendje 
hozza meg boldog kapcsolatát. Első házas-
ságából született gyermekeivel is nagyon jól 
alakul kapcsolata, János (1990), Krisztina 
(1993) és Annamária (1995) a szomszé-
dos Oroszlányon élnek.

- A politika, mint egy vámpír szívja el az 
óvatlan közszereplő életerejét. Elveszi az 
időt magától és a családjától is. Ez így 
alakult az én életemben is. Az 1989-ben 
megkötött házasságunk nem bírta el a köz-
életiséggel járó életmódváltozást. Fiatalon 
kötöttünk házasságot, amelybe mindketten 
menekültünk. Édesanyám halálát még nem 
tudtam feldolgozni magamban, s a papi 
hivatással kapcsolatos belső bizonytalan-
ságok sem kerültek még nyugvópontra. A 
társam otthonról menekült, mint a szülői 
iránymutatást immáron el nem tűrő nagyka-
masz. Életemnek ezt a szakaszát arra tettem 
fel, hogy saját magamnak és a külvilágnak is 
bizonyítsam az életre való alkalmasságomat. 
Se magamra, se a környezetemre nem figyel-
tem eléggé, csak a város fejlődése, a közös 
sikerek számítottak. A még szinte gyermek-
fejjel kötött házasság ezt a próbát nem tudta 
elviselni. Sem az én, sem az akkori társam 
személyes érettsége nem érte még el azt a 
szintet, mely fenntarthatta volna az emberi 
kapcsolatnak e szoros formáját. Bár szemé-
lyes utunk elágazott, ma már mindketten úgy 
értékeljük, hogy az együtt töltött évek nem 
mentek veszendőbe, s a sors egy erős baráti 
kapcsolattal, s három értelmes, szeretni való 
gyermekkel jutalmazott minket.
Válásunk után volt egy nagyon sok tapasz-
talatot hozó élettársi kapcsolatom, aminek 
a végén időt szakítottam saját magamnak 
arra, hogy végig gondoljam az egész élete-
met, legalábbis azt a szakaszát, amire nem 
volt lehetőség a polgármesteri szolgálatom 
ideje alatt. Ez az időszak egybeesett a 
parlamentből történő távozásom idejével. 
Tizenöt esztendő érzelmi történéseivel kellett 
szembenéznem, s egymás után feldolgoznom 
őket. Békét kötöttem magammal, a múltam-
mal. Ez a békekötés új energiákat szabadított 
fel, s ma már újra örömmel, elszántsággal, de 
már bizonyítási vágy nélkül végzem vállalt 
feladataimat. Nyitottabbá váltak emberi 

kapcsolataim, nincsenek takargatnivalóim, s 
valóban szabadnak érzem magam. Ebben 
a belső felszabadultságomban adatott meg, 
hogy már érettebb fejjel rátalálva igazi pá-
romra házasságot köthettem, s a korábbiaknál 
kiegyensúlyozottabban állhattam ismét a köz-
össégem szolgálatába. 

2002-ben a pártoktól távolságot tartó 
függetlenként indult, s mindkét választáson 
sikeresen. A májusi országgyűlési választá-
sokon az ország legjobb eredményét érte 
el függetlenként. Az októberi polgármester 
választáson közel 26 százalékkal ért el 
jobb eredményt, mint szocialista ellenfele. 
Negyedik alkalommal, immár 61 százalékos 
támogatottsággal kezdhetett neki újabb pol-
gármesteri ciklusának. 

- A parlamenti választásokat követően egy 
asztalhoz ültettük a polgári oldal szervezeteit. 
Mindenki egyet értett azzal, hogy a honi poli-
tika két táborra szakadt. Ez a helyzetértékelés 
egy táborba terelte a város egykori ellenzéki 
közszereplőit. Először fordult elő, hogy a pol-
gári oldal pártjai nem állítottak velem szemben 
saját jelöltet. 
A város fejlődése sem állt meg. Tatabánya 
városa végérvényesen beírta magát a világ 
egészséges ivóvízzel történő ellátásának 
történetébe. Itt folytatódnak a Zenon - bi-
rodalom membrántechnológiával kapcsolatos 
kutatásai. Amerika és Ausztrália kivételével 
innen látják el a fél világot, a tiszta ivóvizet 
biztosító berendezésekkel. S tudjuk jól, hogy 
az elkövetkező évtizedek erről szólnak majd 
világszerte. 
Magánéletemben újabb örömök értek. 
Mindamellett, hogy gyermekeim szépen 
cseperednek, feleségemmel együtt végigjár-
hattuk az ősi spanyol zarándokutat, a Ca-
mino-t. A nyolcszáz kilométeres gyalogúton 
volt időnk a világ dolgain elmélkedni. Az 
időnként kínos fájdalommal is járó utunkon 
megtapasztalhattam, hogy miként is működik 
a Teremtett Világ. A fájdalom lelassítja a 
történések sebességét, megváltozik a tér-idő 
szerkezet, s szinte tapinthatóvá válnak a nagy 
összefüggések. Fel-felbugyognak a tudatalatti 
porlepte tapasztalatai, s hozzáférhetővé 
válnak a kollektív tudattalanban felhalmozott 
bölcsességek. 

2004. április 2-án belépett a Fidesz-be.  
Egy kis politikai fricskát is megengedve ma-
gának indoklásképpen azt mondta, hogy a 
miniszterelnök évértékelő beszéde szerint útel-
ágazáshoz érkeztünk, de az általa választott út 
egy huszonöt évvel ezelőtti Magyarországhoz 
vezet, ő pedig inkább a nemzeti megújulás 
útját választja. A pártban a munkástagozat 
és az oktatási műhely munkájából kíván részt 
vállalni. 2003 -ban „Lámpagyújtogató” cím-
mel megjelent a korábbi rádiós jegyzeteit tar-
talmazó önálló kötete. 2004-ben megszüle-
tett Magor nevű gyermekük. 
2005 tavaszán a sikertelen népszavazás ha-
tására gyalogosan zarándokolt el Tatabányáról 
Csíksomlyóba a pünkösdi búcsúba, hogy 
megengesztelje a magyar nemzet pártfogóját, 
Nagyboldogasszonyunkat, valamint kiengesz-
telje erdélyi testvéreinket. A népszavazás 
egy éves évfordulóján a Magyar Könyvklub 
és a Springer kiadásában „Kiengesztelődés” 
címmel megjelent a zarándokút szubjektív 
„útinaplója”. 
2005 júliusától a Fidesz-MPSZ megyei 
választmányának elnökségi tagja, a párt 
Országos Választmányának tagja. A 2006. 
évi országgyűlési választásokon a megyei te-
rületi listán szerzett mandátumot, a tatabányai 
polgárok bizalmából pedig ötödik ciklusban 
tölti be a polgármesteri tisztséget, valamint 
az 5. választókerület önkormányzati képvi-
selői posztját. 2007-ben felesége életet 
adott Hanga nevű kislányuknak.

- Az igazi változás még várat magára. Pon-
tosabban fogalmazva reánk vár. Rendszer-
változás helyett csak módszerváltásra került 
sor. A színpad és a jelmezek változtak, de a 
színtársulat maradt. A vezető kommunistákból 
vezető kapitalisták váltak. Ott tartunk, mint 
tizenhét esztendővel ezelőtt, csak időközben 
a világot elöntötte a konzum-kultúra szennye. 
Megbomlottak a társadalom hagyományos 
szövetei. A magyarság öntudata elenyészett, 
hagyományai szertefoszlóban. Lassan felőrlő-
dünk a külső hatások által forgatott malom-
kövek között. Újra kell kezdenünk. Kezet kell 
nyújtanunk mindazoknak, akik számára még fél-
tendő kincs az anyanyelv, s nemzeti keretben 
gondolkodnak közös jövőnket illetően.

Forrás: www.bencsikjanos.hu, 
összeállította: Veér Károly

http://www.bencsikjanos.hu
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A polgármester hozzátette: ezt a célt 
szolgálná a Fő térre tervezett új négy-
csillagos szálloda esetleges megépítése, 
amelynek a Tatabányai Ipari Parkban 
működő külföldi cégeknek köszönhetően 
– az előzetes felmérések szerint – akár 
hetvenszázalékos kihasználtsága is lehet.

A program célja, hogy a város vezetői, 
önkormányzati képviselői, valamint az 
idegenforgalomban érintett tatabányai és 
kistérségi szakemberek, intézmények és 
vállalkozások, az érdeklődők a szakmai 
előadásokon a nemrég elfogadott tata-
bányai idegenforgalmi stratégia alapján 
képet kapjanak a város idegenforgalmi 
adottságairól, a tervezett fejlesztésekről. 
A szervezők szeretnék elérni, hogy a je-
lenlevők „első kézből”, az idegenforgal-
mi stratégiát kidolgozó városi vezetők, 
döntéshozók tájékoztatásai révén meg-
ismerkedjenek a helyi lehetőségekkel, 
a vállalkozásokat is érintő beruházási 
célokkal.

Bencsik János előadásában szólt arról 
is, hogy a város a közeljövőben átveszi 
a megyei önkormányzattól a Tatabányai 
Múzeumot. Ezzel kapcsolatosan meg-
jegyezte, az hogy az intézmény 1998-
ban az Év Múzeuma lett, a következő 
évben Tatabánya az Év Múzeumpártoló 
Önkormányzata címet nyerte el. A kö-
zös törekvések eredményeként nem-
zetközi figyelmet keltett a Tatabányai 
Szabadtéri Múzeum, Ipari Skanzen, 
ahol nem csak bányász szakmakultúra 
emlékei tekinthetők meg, hanem az újra 
épített és berendezett korbeli utcáknak 

köszönhetően, a különböző társadalmi 
rétegekhez tartó emberek életmódja is. 
A Mesterségek utcájában, az iskola-
múzeumban úgynevezett élő bemuta-
tókat szerveznek a múzeum munkatársai 
– mondta a polgármester.
A városvezető elmondta azt is, hogy 
nyaranta ugyanitt művészeti táborok 
működnek. Szerinte az ipari skanzen 
további fejlesztése révén olyan idegen-
forgalmi helyszínt kínál a város, amely 
túlnőhet az ország határain is. Az 
idegenforgalom terén szorosabb egy-
üttműködést kíván kialakítani egymással 
Tatabánya és Tata önkormányzata - tette 
hozzá. Ennek egyik lényeges eleme lehet 
a finanszírozás feltételek megteremtésével 
a két város között kialakítandó kerékpá-
rút. Ezt a későbbiekben megerősítette 
Michl József tatai polgármester is, aki 
elmondta még, hogy a térségi programok 
szervezésében elsősorban Tata a me-
gyeszékhely együttműködő partnere az 
idegenforgalom terén. 

Bencsik János kiemelte a bakancsos tu-
rizmus fontosságát, a Gerecse és Vértes 
nyújtotta kirándulási lehetőségeket. Úgy 
vélte, hogy ezen a területen Tatabánya 
a Vértes–Velence térség egyik kapuja. 
Szólt emellett a Mária Út Egyesület 
kezdeményezéséről, amely szerint a Má-
ria út mintegy 1400 kilométer hosszú 
gyalogos és kerékpáros zarándokút lesz 
Mariazell és Csíksomlyó között. Mint 
ismeretes, Bencsik János Tatabányáról 
Csíksomlyóig tartó zarándokútja után 
maga is kezdeményezője volt a zarándok-
út kiépítésének, és ő is tagja a Mária 

Út Egyesületnek. Az utat vagy annak ki-
sebb szakaszait bármely irányban, egyé-
nileg vagy csoportosan is be lehet majd 
járni, a tervezett útjelzésekre és térképes 
útikalauzra támaszkodva, az ajánlott 
szálláshelyek igénybevételével. A Mária 
út is kapcsolódási pont az idegenfor-
galomhoz, hiszen a tervezett útvonal 
Csákányospusztánál érinti Tatabányát, 
amely továbbhaladva többek között 
Vértessomlót, Majkot, Oroszlányt és 
Csatkát is érintik a megyében – hang-
súlyozta, majd ismertette az előkészítő 
munka jelenlegi állását is.

A konferencián mód nyílt arra is, hogy a 
Tatabánya helyzetéhez hasonló, a megú-
julás lehetőségeit más-más módon kereső 
nagyvárosok – most például Miskolc és 
Salgótarján – vezetői révén új ötleteket, 
módszereket ismerjenek meg a résztvevők 
a szakmai napon. Néhány civil együtt-
működő partner is bemutatta kínálatát, 
elmondta javaslatait. Így a Glóbusz 
Környezetvédő Egyesület, a Gerecse 
Barlangkutató és Természetvédő Egye-
sület valamint az Alba Regia Ifjúsági és 
Szabadidős Egyesület. Az érdeklődők 
megismerhették például Közép-Dunántúl 
kerékpáros térképét, tájékoztatást kaptak 
az első magyar veterán autó- és motorke-
rékpár-múzeumról. 
A tanácskozás résztvevői képet kaptak 
a regionális és az országos turisztikai pá-
lyázati lehetőségekről, s így már konkrét 
adatok birtokában mérhetik fel, hogy az 
idegenforgalomnak milyen gazdaságélén-
kítő és városfejlesztő szerepe lehet egy 
adott településen. A hozzászólók a 
szakmai nap végén valóságos ötletbörzét 
tartottak, és olyan eseményeket, prog-
ramokat javasoltak, amelyek vonzóak 
lehetnek nemcsak a városlakók, hanem 
az idelátogatók számára is.

Forrás: tatabanya.hu

TATABÁNYA IDEGENFORGALMI 
LEHETŐSÉGEI

A gazdasági turizmus lehet egyik kiindulópontja a tatabányai 
idegenforgalom fejlesztésének – mondta Bencsik János azon 
a szakmai napon, amelyet a város valamint az önkormányzati 
és területfejlesztési minisztérium támogatásával a helyi Tájak, 
Emberek, Környezet Egyesület rendezett meg. 
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AALEN: (AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KEZ-
DETE: 1987) NÉMETORSZÁG 
Aalen Münchentől 110 kilométerre 
található, lakosainak száma csaknem azo-
nos Tatabányáéval. A közlekedési utak 
metszéspontjában fekvő városban már 
időszámításunk szerint 150-ben támasz-
pontot létesített a római hadsereg. Aalen 
1360-ban nyerte el a „szabad birodalmi 
város˝ rangot. Az 1861-es vasútépítés 
indította el az ipari fejlődést.

Több mint 10 éve tartunk Aalennel szoros 
kapcsolatot, amely nemcsak protokolláris 
jellegű, hiszen a város számos intézménye 
– különösen Felsőgalla településrész – is 
fenntart velük partneri, baráti viszonyt. Ki-
emelt szerepe van, mivel a Tatabányát 
alkotó négy elődtelepülés közül kettő 
németajkú. 

IZSEVSZK: (1992) UDMURTIA
Izsevszket 1760 április 10-én alapították 
az Izs folyó parján, Suvalov gróf vasgyára 
mellett. A város nemzetközi hírnevét az 
1807-ben létrehozott európai színvona-
lú fegyvergyár alapozta meg. Izsevszket 
1867-től hivatalosan faluként tartották 

számon (Izsevo, Izsev, Izs), 1918 február 
21-én azonban a helyi tanács ön-
hatalmúlag várossá nyilvánította.
A város korábbi képviselője javasla-
tára a rokon udmurt nép fővárosával 
az önkormányzat kezdeményezte a 
kapcsolatot. A testvérváros az Ud-
murt Köztársaság területén található. 
Az együttműködés kialakításában 
alapvető volt a két nép közötti 
finnugor rokonság. Számos területen 
szorgalmazzák a viszony erősítését. 

CHRISTCHURCH: (1992) ANGLIA 
Christchurch a dél-angliai Dorsetben 
fekszik, a tengerparton, ahol a Stour és 
az Avon folyó egymásba ömlik. Kikötője 

mindig fontos szerepet játszott a város 
életében, a szép kilátás mellett jó lehető-
séget biztosítva a halászoknak, s kellemes 
kikapcsolódást kínálva a vízisportok ked-
velőinek.
Aalen testvérvárosi kapcsolata alapján 
vált szorossá az együttműködés az angol 
Christchurch városával. 

FAIRFIELD: (1993) AMERIKAI 
EGYESÜLT ÁLLAMOK 
Fairfield az Egyesült Államok keleti partján 
fekszik, Fairfield megyében, Connecticut 
államban. New York-ból körülbelül 75 
perc alatt érhető el vonattal. A város 
története 1637-ben kezdődött, amikor 
Robert Ludlow alkormányzó először 
pillantotta meg a vidéket. Ekkor még 
egy maroknyi indián, az unquowa törzs 
otthona volt.
A város egyik korábbi képviselőjének 
baráti-rokoni kapcsolata fejlődött testvér-
városivá. 

SZÉKELYUDVARHELY: (2000) 
ERDÉLY
Székelyudvarhely az erdélyi medence 
keleti-délkeleti peremövében a Küküllő-
dombvidék keleti szegélyen, a Nagykü-

TATABÁNYA TESTVÉRVÁROSAI
Az elmúlt húsz évben a megyeszékhelyAalen (Németország), 
Christchurch (Nagy-Britannia), Izsevszk (Oroszország), Fair-
field (USA), Székelyudvarhely (Románia), Bedzin (Lengyelor-
szág). Számos olyan baráti város van még, melyek akár újabb 
testvérvárosi kapcsolattá bővülhetnek. Ezekkel a települések-
kel inkább kulturális és kisebbségi, esetenként gazdasági és 
oktatási jellegű együttműködést sikerült kialakítani. Ilyen város 
például Érsekújvár (Szlovákia), Arad (Románia), Saint Lo (Fran-
ciaország) és Saint Ghislain (Belgium).
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küllő folyó felső szakasza mentén fekszik. 
Segesvárról vonattal is megközelíthető, 
Csíkszeredától és Segesvártól 52, 
Marosvásárhelytől és Brassótól 100, 
Kolozsvártól 200 km választja el. Át-
lagos tengerszint feletti magassága 477 
m. Hargita megye második legjelentősebb 
megyei jogú városa, tájszervező központ, 
lakosainak száma közel 40 000.
A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 
kihelyezett tagozata működik a városban, 
mely nagy szerepet játszott a határontúli 
magyar testvérváros kiválasztásában. 

BEDZIN: (2000) LENGYELORSZÁG 
Bedzin, a sziléziai vajdaságban fekvő, 
37 ezer négyzetméter alapterületű, 
több mint 60 ezer lakosú város. A 
város polgárai büszkék a városuk gazdag 
múltjára. Több mint hét évszázad óta 
a Fekete Przemsza (Czarna Przemsza) 
folyó völgyében fekvő különleges hely-
ség kedvezett a vállalkozó szellemű 
embereknek.
A városi lengyel kisebbség és a be-
dzini fél is szorgalmazta a kapcsolat 

kiépítését, melyben szerepe volt az 
évszázadokra visszanyúló magyar-lengyel 
barátságnak is.

Schmidt Csaba alpolgármester kiemel-
te: a megyeszékhely önkormányzata 
ezzel a névadással csatlakozott azok-
hoz a magyarországi településekhez, 
amelyek a jubileumi év alkalmából ha-
sonló módon állítottak emléket magyar 
szentjeink egyik legnagyobbikának. 
Örömmel és büszkeséggel hívjuk ezt 
a teret a mai naptól Árpád-házi Szent 
Erzsébet térnek, hiszen ez az elneve-
zés méltó módon illeszkedik városunk 
értékőrző hagyományaihoz – tette 
hozzá. A bánhidai körforgalom meg-
építésével és a református templom 
díszkivilágításának megvalósításával új 
közlekedési központ alakult ki Tata-
bánya egyik történelmi városrészében. 
Egyrészt emiatt is kezdeményezte Ab-
lonczy Dánielné önkormányzati képvi-
selő, hogy a Bánhidai Szent Erzsébet 
Óvoda melletti teret is Árpád-házi 
Szent Erzsébetről nevezzék el, s ezt 

a város közgyűlése támogatta. Mint 
ismeretes, az idén ünneplik a világban 

Erzsébet születésének nyolcszázadik 
évfordulóját, aki 1207-ben II. And-
rás és merániai Gertrud házasságából 
született. Az irgalmas szeretetéről 
közismert szent egész életében az irg-
almasság hét cselekedetét gyakorolta. 
Szent Erzsébet a fe-leségek, a fiatal 
anyák, a szeretetszolgálat, a Karitász 
védőszentje. Áldozatos élete számos 
művészt megihletett: festmények, 
zeneművek, irodalmi alkotások tiszte-
legnek előtte.

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TERET 
AVATTAK TATABÁNYÁN

Szent Erzsébet élete jó példázat mindannyiunk számára 
arra, hogy felismerjük, milyen gazdag lehetőségek rej-
tőznek egy emberben – hangsúlyozta Schmidt Csaba az 
Árpád-házi Szent Erzsébet tér avatásán a Tatabánya-bán-
hidai Kossuth utcai katolikus óvoda szomszédságában. 
Az alpolgármester ünnepi beszédét követően Nagy László 
prépost, bánhidai plébános felszentelte a Sipos Imre által 
faragott emléktáblát, majd a Szent Erzsébet Óvoda műsora 
színesítette a rendezvényt. 
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GYERMEKKORI TERVEK 
MEGVALÓSULÁSA
Az évadzáró versenyt követően, amelyet 
Oroszlány térségében tartottak meg, Tró-
vay Mihály sajtófőnök és Fellegi Gábor 
autóversenyző (pilóta) a Bal-Fék Rally 
Team versenyzőinek képviseletében kereste 
meg lapunk munkatársát, hogy beszámolja-
nak a sikeres versenyévadról. Fellegi Gábor 
szimpatikus fiatalember, aki céltudatosan 
tervezi meg életét. Elmondása szerint már 
háromévesen tudta, hogy autóversenyző 
akar lenni. Nem szeretett volna, hanem 
akart! S az elhatározást követte a tett is, 
hiszen az általános iskola után autósze-
relő végzettséget szerzett Tatán, a Bláthy 
Ottó szakiskolában, majd munka mellett 
leérettségizett. Jelenleg pedig Tatabányán, 

a Modern Üzleti Tanulmányok Főiskoláján 
elsőéves hallgató, közben pedig dolgozik 
is. S egyáltalán nem mellékesen tagja a 
bronzérmet szerző autóversenyző csapat-
nak; Pusztai Ferenc, Schrey Róbert, Kapás 
János, Hadnagy Zoltán, Mátyás Zsolt, 
Nagy Péter, Krivanek János, Potocsnik 
Béla, Borsi György, Demeter Dénes és 
Turbacs Viktor mellett.  

HAJADONKÉNT KORA 
IDEÁLIS LENNE
Ha lány lenne az az I-es típusú Golf ver-
senygép, amivel Fellegi tolja az aszfaltot, 
abszolút ideális lenne a kora, hiszen már 
csaknem huszonöt esztendőt ért meg ed-
dig, s egyre jobb „bőrben” van: úgy négy 
éve már teljesen kész a forszírozott verseny-

igénybevételre. Persze ehhez nap mint nap 
„dédelgetni” kell a VW-t a gondos kezek-
nek. S a jármű meg is hálálja a folyamatos 
törődést, napról napra fejlődőképesebb. 

VERSENYEK ÉS CÉLOK
Mint azt Tróvay Mihálytól megtudtuk, 
a bajnokság hat futamból áll, melyeket 
Szombathely, Nagyveleg, Mór illetve 
Oroszlány térségében rendeznek. Ezen a 
megmérettetésen a Team mind a tizenkét 
versenyzője (hat pilóta, hat navigátor) 
hatalmas erőfeszítésekkel küzd a minél jobb 
eredmények megszerzéséért. S ezeket nem 
is lehetne másképp elérni, csak azzal a jó 
értelemben vett őrült megszállottsággal, 
amely a csapat tagjainak sajátja. Most ép-
pen azt tervezik, hogy a jelenlegi H 
(szabad átalakítású autók) csoportból fel-
ruccannak az N (széria autók) kategóriába, 
ahol magától értetődően, ugyancsak a jó 
szereplés a kitűzött cél. Persze, ahogy 
mondani szokták, ember tervez, s azt csak 
a Jóisten tudja, mi fog a tervekből végül 
megvalósulni. Mindenesetre az összetartó 
Bal-Fék Rally Team tagjai magas szintű 
szakmai tudásuk és saját kezű technikai-

szerelői munkájuk révén sze-
retnének a győzelmi dobogó 
lépcsőin feljebb és feljebb 
jutni. Tróvay Mihály a team 
tagjai nevében külön köszöne-
tét fejezte ki az INFOWARE 
Rt.-nek, a Porsche Tatabánya 
képviseletének, a TRUSTECH 
Kft-nek, a Sándli fivéreknek, a 
megyei média elektronikus és 
írott támogatásáért, valamint a 
Regio Regia Magazin sajtótá-
mogatásáért. Ha valaki bővebb 
információt szeretne, vagy akár 
támogatná a csapatot, Tróvay 
Mihály a 20/213-6292-es 
telefonszámon örömmel fogadja 
a hívásokat.

Berg Endre 

ELŐZÉSBEN A BAL-FÉK RALLY TEAM
Fellegi már háromévesen autóversenyző akart lenni

Könnyen lehet, hogy hamarosan névváltoztatásra „kényszerül” 
a Bal-Fék Rally Team, hiszen egyre jobb eredményeket produ-
kálnak az igencsak szerény lehetőségek mentén sportoló autó-
versenyzők. Az idei H/I kategóriában, az 1600 köbcentiméteres 
géposztályban bronzérmet szereztek a területi rally-sprint 
bajnokságon. A kissé szebben csillogó ezüstéremtől mindössze 
két ponttal maradtak le, pedig a finisben még reménykedhettek, 
hogy övék lesz a második hely.



Tizenhat fő nyugalmazott peda-
gógus arany-díszdiplomát, tizen-
nyolc fő pályakezdő szakember 
emléklapot vehetett át Bencsik 
János polgármestertől a hagyo-
mányosan megrendezett városi 
ünnepségen. A rendezvényen a 
megjelenteket a Kereskedelmi, 
Vendéglátó és Idegenforgalmi 
Szakközép- és Szakiskola aulájá-
ban köszöntötték a megyeszék-
hely vezetői.

Schmidt Csaba alpolgármester hangsúlyozta 
a pedagógusi pályához való elhivatottság, a 
meggyőző szakmai felkészültség, és az ismeretek 
széleskörű átadásának fontosságát. Kiemelte a 
gyermekek családban történő nevelése mellett 
a pedagógusi útmutatás szerepét, azt a körülte-
kintő oktató-nevelő munkát, amely meghatározó 
lehet a felnövekvő nemzedék egész életére. Az 

alpolgármester megköszönte a nyugalmazott pe-
dagógusok áldozatkész munkáját, és lelkesítette 
az újonnan pályára lépő szakembereket, majd 
az ünnepelteket a Turul Óvoda gyermekei és 
az Árpád Gimnázium tanulói kulturális műsorral 
köszöntötték.

Több évtizedes, kiemelkedő óvodai, alap- és 
középfokú, illetve felnőttoktatási munkáért 
tizenhat nyugalmazott pedagógus vehetett 
át arany díszdiplomát, Algayer Mihályné, 
Benyeczkó Lászlóné, Bolya Andrásné, Dárdai 
Pálné, Halmosi Jánosné, Kőművesné Regőczy 
Éva, Kővári Zsuzsanna, Kurunczi Péterné, 
Mészáros Józsefné, Némethné Vas Piroska, 
Paier László, Rimai László, Stockbauer István, 
Szabó Bertalanné, Téczeli Gézáné, Várnagy 
István. 
Az idei évben nyolc pályakezdő óvodape-
dagógus, hat általános iskolai tanító illetve 
tanár, és négy középiskolai pedagógus vett 

át emléklapot: Pordánné Vér Tímea (Arany 
János Óvoda), Urbán Ágnes (Felsőgallai 
Nemzetiségi Óvoda), Schamberger Anett 
és Tóth Szilvia (Alsógallai Nemzetiségi 
Óvoda), Csík Jánosné (Lila Óvoda), Tós 
Veronika (Micimackó Óvoda), Cserhalminé 
Tóth Csilla (Ságvári Endre Óvoda), Papp 
Mária (Sárberki Óvoda), Szilágyi Tibor 
(József Attila Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény), Lados 
Adrienn Hajnalka (Kodály Zoltán Általános 
Iskola), Kalmár Petra és Suszter Annamária 
(Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola), 
Hatvan Tímea (Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola), Kovács Brigitta (Sárberki Általá-
nos Iskola), Sándor Ágnes és Tóth Attila 
(Árpád Gimnázium), Néber Anita (Fellner 
Jakab Általános Iskola, Szakközépiskola és 
Szakiskola), Csatári Anita (Mikes Kelemen 
Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépis-
kola és Szakiskola).

DÍSZDIPLOMÁSOK ÉS PÁLYAKEZDŐ 
PEDAGÓGUSOK A MEGYESZÉKHELYEN
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A HAGYOMÁNYOK JEGYÉBEN
A város központjában lévő művelődési 
házban igazi, magyaros rendezvényeket 
kaphattak egész nap a vendégek. Törté-
nelmi játszóház, kézműves-foglalkozások 
voltak már délelőtt. Hogyan harcoltak el-
eink, a hét vezér próbája ügyességi verseny 
is bizonyította, hogy magyar múltunkról 
szól ez a mai történet-megemlékezés. 

Bábaka-lács-sütöde, mézeskalács-készítés 
faragott ütőfák segítségével tette teljessé a 
délelőtti programot, amelyet kiegészített a 
honfoglalás korát idéző kézművesvásár.
Délután kettőkor kezdődött meg az ünnepi 
műsor: Bevonultak a történelmi zászlósort 
hordozó ifjak, sámándobokat, ősmagyar 
ruhát viselők álltak karéjban. Középen 
pedig dr. Hidas János, a megyei köz-
gyűlés alelnöke köszöntötte a résztvevőket, 

majd Bencsik János, Tatabánya 
polgármestere, országgyűlési 
képviselő mondott köszöntőt. 
Magyarságunkról, az évforduló 
történelmi értékéről mondott sza-
vai egybecsengtek a díszvendég, 
Szörényi Levente értékelésével, 
aki ezután lépett a pódiumra.

KÖSZÖNET 
ÁRPÁD VEZÉRNEK
Szörényi, akiről köztudomású, 
hogy a ma már legendás hírű, Illés 
együttes alapító tagja (is) volt, 
azé a zenekaré, amely hajdan nem 
kevés magyar motívumot „csem-
pészett” bele a beat-korszakban 
muzsikájába. Tarsolyában ezúttal 
egy opuszt hozott magával. An-
nak szövegét egy 1848-as hon-
véd írta. A zene a szabadságról, 
magyarságunkról szól.
A műsor folytatódott, kértük 
Leventét, mondjon néhány szót 
lapunknak is. Készséges volt, 

fölmentünk az emeletre, ahol ugyanolyan 
tömeg volt, mint a földszinten. Megálltunk 
persze, mert elkezdődött a Szózat. Az első 
versszak zenéje után fiatalember folytatta a 
versszakokat. Velünk szemben iskolás lány 
állt. Szája mozgásából lehetett látni: ismeri 
Vörösmarty teljes alkotását: …Légy híve 
rendületlenül…
Szörényi Levente, amikor a beszélgetés fo-
nalát végre magunkhoz vehettük, elmond-
ta: az opuszt, amit magával hozott, nem 
valószínű, hogy a Sláger Rádió műsorára 
tűzné… Ő mindenesetre ma is magáénak 
érzi, hogy foglalkozzék a magyarság hely-
zetével, problémáival.
Csodálja, hogy hazánk más városaiban 
nem rendezték meg, nem készültek erre 
az évfordulóra. A pozsonyi csata sors-
forduló volt. Az akkori európai uniós 
hadseregek, de már korábban is százezres 
létszámmal a Dunán feljövő germánok min-
dent elkövettek azért, hogy huntalanítsák, 
avartalanítsák, magyartalanítsák a térséget. 
Utóbbi nem sikerült, példázza a történ-
elem. Köszönet ezért Árpád vezérnek is. 
Neki, aki Anonymus feljegyzése szerint a 
pozsonyi csatában áldozta életét a honért. 
Árpádnak köszönhető, hogy ide, a Kárpát 
medencébe a honfoglalást követően idegen 
hadsereg nem tette be a lábát. Nos, ebből 
is nyilvánvaló, hogy a pozsonyi csatáról 
szóló megemlékezés nem csupán Tatabá-
nyán, hanem az egész országra szólóan lett 
volna fontos, summázta Szörényi Levente. 

M. Tóth Sándor

ÁRPÁD-ÜNNEP SZÖRÉNYIVEL, 
TATABÁNYÁN

Emléknap volt  Komárom-Esztergom megye 
székhelyén, Tatabányán, a Közművelődés Há-
zában, ezen a november 11-ei vasárnapon. 
Apropója: Árpád fejedelem utolsó, döntő csa-
táját 907-ben vívta országunk fennmaradásáért 
1100 esztendeje. Sokan elfeledkeztek tán erről 
az évfordulóról, nem úgy, mint a tatabányaiak, 
megyei szervezők, akik valóban országra szóló 
rendezvényt mondhatnak magukénak ebből az 
alkalomból.
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– Honnan tudja egy tizenéves, hogy ő 
hentes akar lenni?
– A család az Alföldről származik, valamikor 
az 50-es évek végén, a bányatoborzás ide-
jén költöztek ide. A családban több hentes 
is van, s én már egészen kisgyermekként lát-
tam, mi történik a vágóhidakon. Hatodikos 
korom óta tudom, hogy hentes leszek. Tatán 
a Dobiban tanultam, 1984-ben végeztem. 
A gyakorlatot a tatabányai Vágóhídon 
szereztem meg, a bolti élettel pedig a Ge-
nerál Kereskedelmi Vállalat Húsboltjában 
ismerkedhettem meg. Miután megnősültem, 
Bajra költöztünk, s így az ottani vágóhídon 
vállaltam munkát. Két műszakban, nagyon 
feszített tempó mellett dolgoztam. Meg 
is lett az eredménye, az egészségem meg-
romlott, s hosszú idő kellett a felépüléshez. 
Tatabányára költöztünk, új munkahely után 
kellett néznem, így kerültem az újvárosi csar-
nokba, s röviddel azután közös vállalkozás-
ként működtünk tovább. Végül 1997-ben 
külön váltak útjaink, s azóta Benyó Húsbolt 
néven önálló vagyok.

– Egy üzleten meglátszik a törődés. 
Mi minden történt itt az elmúlt tíz 
évben?
– Egy teljesen lerobbant boltot vettem 
át, amelynek múltja ugyan volt, hiszen 
ez a Vágóhíd 1. számú boltja volt, de a 
jelene akkoriban tragikusnak tűnt. Eleinte 
bérleménynek kínálták, de végül megvettem. 
Rengeteget fejlesztettem, beruháztam, és 
mindig nagyon odafigyeltem az árura, a 
minőségre.

– Miben tud versenyezni egy húsbolt?
– A minőség már a felvásárlásnál kezdődik. 
Ezt mindig magam végzem, így pontosan 
tudom, hogy milyen állatot fogok megvásá-

rolni, tudom, hogy mit eszik, honnan való. 
Csak magyar gazdáktól – lehetőleg megyén 
belül –, csak magyar állatokat vásárolok. 
Tudom például, hogy a marháink kukorica-
darán és lucernán nőnek fel, és növendék 
marhaként – úgy egyéves korukban – ke-
rülnek a közeli tatai vágóhídra, hasonlóan a 
sertésekhez. A tőkehús így nálunk mindig 
nagyon fiatal és friss, az előző napi vágás 
kerül a pultba. Baromfinál szintén kizárólag 
magyar termékeket forgalmazunk, az áru az 
Alföldről, Kecskemét környékéről származik. 
Fagyasztott holmit nem tartunk, nincs is 
fagyasztópultunk.

– Kik vásárolnak a Benyó Húsbolt-
ban?
– A vevőkörünk meglehetősen összetett. 
Az akciók ide vonzzák a kispénzűeket is, 
de az igényes réteg is szívesen jön hozzánk, 
azok, akik előtérbe helyezik a minőséget és 
a biztonságot. Nem a legalacsonyabbak, 
de mindenképpen jók az áraink, így az 
intézményi vevők is szívesen fordulnak 
hozzánk. A legtöbb új vásárlót azonban 
az a rossz szemlélet hozza, hogy például 
karácsonykor mindent el lehet adni. Aztán 

akik csalódtak, elegük van, azok megtalál-
nak bennünket.

– Várhatóak-e további fejlesztések?
– A háttérüzemet szeretnénk bővíteni. 
Egy 2002-es európai uniós rendeletet 
éppen most szeptembertől vezettek be 
Magyarországon is, aminek eredményeként 
lehetőségünk nyílik a húsbolton belül külön-
féle termékeket készíteni. Így különleges házi 
jellegű hurkát, kolbászt szeretnénk újdonság-
ként kínálni.

– Ehhez a szemlélethez elengedhetet-
len egy jó kollektíva. A többiek is így 
gondolkodnak?
– Négy öt éve folyamatosan együtt dol-
gozunk. Nekem is vannak elvárásaim és 
nekik is, s úgy tűnik, hogy ezek találkoztak. 
Szakmailag, emberileg nagyon jó kis brigád a 
miénk, összesen 10 fővel dolgozunk.

– Végül essen szó a Benyó elnevezés-
ről is. Honnan a névválasztás?
– Ez középső gyermekem, a tizenkét éves 
Bence fiam beceneve. Ma összesen öt gyer-
meket nevelek, Petra 17 éves, Bendegúz 
pedig 4 esztendős, két nevelt lányom pedig 
Tündi és Barbara, ők 19 és 16 évesek. 
Nagy a család, de nagyon szeretünk együtt 
lenni, főzőcskézni, bográcsozni. Ez az igazi 
feltöltődés a számomra.

Cseh Teréz

Benyó Húsbolt néven már 10 éve Tatabányán

AHOL CSAK FRISS ÁRUT TALÁLNAK
Pásku Tibor már tizenévesen tudta, hogy hentes lesz. Azt azonban 
valószínűleg még ő sem gondolta, hogy a „balsors” teszi őt sikeres 
vállalkozóvá. Fiatalon komoly betegséggel kellett szembenéznie, s 
mire felépült, régi munkahelyén már betöltötték az állását. Mi mást 
tehet ilyenkor az ember: gondol egy nagyot, s felépíti saját üzletét.



ÉLEN TATABÁNYA FEJLŐDÉSÉBEN:
A most 60 éves város történelmében 
a T-Mátrix több színtéren is szerepet 
játszik. A családi házak kivitelezése 
mellett legnagyobb munkájuk az ipari 
park területére tehető. Az ipari parkban 
lévő csarnokok legtöbbjében fellelhető 
a T-Mátrix minőségi munkája. Olyan 
cégek telephelyeinek kialakításában vet-
tek részt, mint a Coloplast, az FCI, a 
Grundfos és még hosszan folytathatnánk 
a sort. Az ipari élet fejlesztése mellett 
párhuzamosan a városi élet egyéb terü-
letén is megállták a helyüket. Dolgoztak 
a Szent Borbála kórház szerkezetépíté-
sén, a síkvölgyi Szociális Foglalkoztató 
épületén, tatabányai drogambulancián, 
valamint a környék nagyobb létesít-
ményein úgy mint a baji tornacsarnok, 
az oroszlányi OTP fiók építésén és az 
oroszlányi városi uszoda felújításán.

KAMARABELI SZEREPVÁLLALÁS:
Ádám Katalin a T-Mátrix ügyvezetője 
nem csak a vállalkozás révén állt Tata-
bánya fejlődése mellé. Évek óta tagja 
a Komárom-Esztergom megyei Kereske-
delmi és Iparkamara Ellenőrző Bizott-
ságának. Meglátása szerint a Kamara a 
város számára több területen is segítséget 
nyújthat. Arra nincs jogosítványuk, hogy 
a városban lévő vállalkozásokat előnyök-
höz juttassák, de például nagy előrelépé-
seket hozhatnak a szakmunkásképzésben. 
Sajnos jelenleg az egész országra jellemző 
probléma, hogy nem képezünk elegendő 

mennyiségű és minőségű szakmunkáso-
kat, akik ki tudnák szolgálni a felmerülő 
igényeket. Ez a tendencia természetesen 
Tatabányára is jellemző. A multinacioná-
lis vállalkozások számára képeznek szak-

munkások (CNC – hegesztő, műanyag 
ip. szakm. stb.), de nagyon kevés van 
kőművesből, ácsból, de sorolhatnánk az 
építőiparihoz kapcsolódó minden szak-
mát. Sajnos az a kevés szakmunkásként 
végző munkaerő sem marad meg ennél 
a pályánál, nincs meg bennük a meg-
felelő elhivatottság. Ugyanakkor azok 
részére akik a szakmájukban maradtak, 
és dolgoznak a Kamara lehetővé teszi a 
mesterfokozat megszerzését, hogy ezzel 
is segítse a város és a megye fejlődését.
A kapcsolatépítés révén, valamint 
ismeretterjesztő előadások szervezés-
ével, megtartásával is sok segítséget 
nyújtanak. A pályázatírásban jártas, és 
kevésbé jártas érdeklődők számára is 
nyújtanak szolgáltatásokat. A kamara 
honlapján hozzáférhető az aktuális jog-
tár, ami a megyében lévő vállalkozások 
mindennapjait könnyítheti meg, valamint 

segítséget nyújtanak a vállalkozások át-
meneti likviditási problémáira is a Szé-
chenyi kártya ügyintézésével.

60 ÉV UTÁN ELŐRETEKINTVE:
Tatabánya az elmúlt időszakban látványos 
fejlődésen ment keresztül. Megépült két 
pláza és több lépést is tettek az élhe-
tőbb városkép elérésében. Nagy felada-
tokat oldottak meg, de még csak az út 
elején járnak. A lakosság számára talán 
a legnagyobb problémát még mindig a 
kulturális infrastruktúra hiánya jelentheti. 
Óvodák , bölcsődék és általános iskolák 
területén túlfejlett a város. A meglévő 
intézményeket a városrészekhez és a la-
kosság számához kellene igazítani. Ez az 
átalakítás jó költség-csökkentési módszer 
lehetne a város számára. Az így felsza-
badult épületek pedig újabb funkciókat 
láthatnának el a város életében. Ahhoz, 
hogy a város a turisták számára is vonzó 
legyen, több dolgon kell még változtat-
ni. Nagyon hiányzik egy fejlett uszoda, 
strand, valamint néhány étterem, ami 
vonzóbbá teheti ezt a „bányászvárost”, 
a Mi városunkat, az ország más pont-
jain élők, valamint a külföldi látogatók 
számára. A vállalkozások, a gazdasági 
élet szereplői számára nagy előrelépést 
jelentene, ha védenék, segítenék a bel-
ső munkaerőt. Ma sokszor dolgoztatnak 
külsősökkel, ahol a belső munkaerő 
mindössze alvállalkozó lehet. Mind a 
kereskedelemben, mind az építőiparban 
ki lehetne alakítani egy olyan pontozási 
rendszert, amelyben előnyt jelenthet, ha 
a megbízni kívánt cég tatabányai.

A T-Mátrix majd’ 1,5 évtizede 
dolgozik a városban, a városért. A 
ma 60 éves Tatabánya folyamatosan 
épül-szépül, amiben a T-Mátrix is 
hasznos munkatárs lehet, hiszen már 
hosszú-hosszú évek óta otthon vannak 
az építkezésben!

Balogh Marianna

MAGASÉPÍTÉS FELSŐFOKON
A T-Mátrix Kft-t 1994-ben a KOMÉP felszámolásának megin-
dításakor alapították. Fő tevékenységük az építőipari magas-
építés, a generálkivitelezés. Az elmúlt több mint egy évtizedben 
minőségi munkavégzéssel hálálták meg a beléjük vetett bizal-
mat. 2000-ben bevezették az ISO 9001:2000 minőségirányítási 
rendszert, amellyel a még magasabb minőségért és a megbízók 
még nagyobb megelégedettségéért dolgozhatnak. A három 
alapító tag nem csak vezető, de tulajdonos is, ami szinte ga-
rantálja a cég sikereit, fejlődését. Közösen, egy összeszokott 
csapatként dolgoznak és segítik egymást a mindennapokban.
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– Miben fejlődött még a Choko? 
– Bővült a termékkínálatunk is, mára forgalmazunk üdítőitalo-
kat, vegyiárut és állateledelt is. Importálunk olyan osztrák és 
olasz termékeket, amelyek az országban máshol nem kapható-
ak. Áruterítőink lefedik az Észak-Dunántúlt, Győrtől Eszter-
gomon át Budapestig, illetve Veszprémtől Siófokig szállítunk. 

– 20 év alatt felnő egy korosztály. Változtak a fo-
gyasztási szokások?
– Nagyon érezni a hipermarketek és a multi cégek hatását. Talán 
ennek köszönhető, hogy nőtt a szakadék a minőségérzékeny 
és a nem minőségérzékeny vásárlók között, de egyre kevésbé 
beszélhetünk nagy szezonokról is az édességek piacán. Sajnos 
egyre kevesebb fogy például a karácsony ünneplésének egyik 
jellegzetes édességéből, a szaloncukorból – pedig azt hinné az 
ember, hogy ha egy évben egyszer jutunk hozzá egy finomság-
hoz, mindenki vinni akarja, és odafigyel a minőségre is. Remélem 
a kereslet csökkenése csak időszakos, és nem vesszük át a német 
mintát, a szaloncukor nélküli karácsonyfát. 
Néhány tipikus magyar terméket is veszélyeztetett a külföldi 
tulajdonosi érdek, hiszen ezeket az édességeket csak Ma-
gyarországra gyártják, ám a nagy piaci lefedettség megmen-
tette őket. Szerintem vigyáznunk kéne arra, amit szeretünk.

– Mire büszke az elmúlt évekből?
– Arra, hogy a munkatársaim nagyrésze több mint tíz éve 
dolgozik velem, és egy múltkori megbeszélésből kiderült, 
hogy jól érzik magukat, a továbbiakban is számíthatok 
rájuk. Büszkék vagyunk az elmúlt évek munkájára, a fo-
lyamatos fejlődésre, és szeretnénk megőrizni stabilitásunkat 
ebben a gazdaságilag nehéz időszakban is.

Vitkóczi Éva

TATABÁNYA 

MÉZESKALÁCSHÁZIKÓJA
Choko Nagykereskedés 

20 éve a piacon
1987 óta vásárolhatunk csokit, cukrot, nyalókát 
Szöllősi Pétertől, aki kezdetben édességterjesz-
tőként dolgozott társával, majd nagykereskedést 
nyitottak a városban. A 80 m2-es áruházból mára 
1200 m2-es kereskedés lett, a kétszemélyes had-
seregből pedig 13 fős csapat, valamint további 10 
áruterítő megélhetését jelenti a csokinagyker.
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– Meséljen a városhoz való kötődé-
séről!
– 30 évvel ezelőtt, pályakezdőként 
kerültem a mai Állami Közútkezelő előd-
szervezetéhez. Amúgy Piszkén születtem, 
Nyergesújfalun nőttem fel; teljesen me-
gyei a történetem. Pályám során mind-
végig Tatabányán tevékenykedtem. Immár 
tíz éve, saját vállalkozásomként működik 
a városban a Mérnökiroda – tehát lehet 
mondani, hogy minden a városhoz, me-
gyéhez köt.

– Egykor a Közúti Igazgatóság ve-
zetőjeként is sokat tett a város köz-
lekedéséért. Mely lépéseiket tartja 
mérföldkőnek?
– Azt mondanám inkább, hogy a 
közlekedéshálózat-fejlesztés keretében 
történt több meghatározó mozzanat. 
Például felülvizsgáltuk az 1. számú 
főút nyomvonalát, és úgy találtuk, nem 
teljesen jó helyen van. Egyébként a 
megyeszékhely közlekedési hálózatát 
kellene átalakítani, az lenne igazi mér-
földkő.

– Mit ért ez alatt?
– A város érdekeit figyelembe véve 
szükséges lenne egy Tatabánya-déli 
tehermentesítő út, tehát az 1. számú 
főutat, és ezzel az átmenő forgalmat 
kihelyezni a városból. Ez a megoldás 
egyúttal a Kisbér–Tatabánya–Eszter-
gom főútvonal várost megkerülő ve-
zetését is biztosítaná. Ez viszont fel-
tételezi az út Felsőgallától Esztergom 

felé történő kikötésének vizsgálatát, 
és a városszerkezeti tervben történő 
elfogadását.

– Milyen további javaslataik vannak 
a megyeszékhely közlekedési háló-
zatára nézve?
– A nyugati ipari park előbb említett 1. 
számú főúthoz történő kikötésével lehető-
vé válna a városközpont elkerülése, teher-
mentesítése, hiszen ezzel a nyomvonallal 
közvetlen út vezetne az M1 autópálya 
felé. Ezen túlmenően az újvárosi, kisbéri 
úti csomópont átépítésére is van javasla-
tunk, amelyet mindenképpen továbbvizs-
gálandónak tartok.
Fontos lenne Sárberek és Bánhida ösz-
szekötésének megoldása is, amely rég-
óta meglévő igényt elégítene ki. Ezek 
persze a nagyobb nyomvonalak. Kisebb 
problémákból, mint például a parkolási 
gondok, elég sok van. Érezhetően jót 
tett az általunk tervezett ún. sárberki 
karéj egyes útjainak visszaépítése – ilyen 
módon, egy-egy lakó-pihenő övezet kije-
lölésével, forgalombiztonsági átépítésével 
élhetőbbé lehetne tenni más városrészeket 
is. Természetesen csak a nagyobb szabású 
tervek megvalósítása után; először ugyan-
is az átmenő forgalom elvezetését kellene 
megoldani.

– Jelenleg milyen projektekkel fog-
lalkoznak?
– Szerte az országban, a legkülönbözőbb 
pontokon, több autópálya-felújítás terve-

zésével, burkolatmegerősítésével, valamint 
több főút 11,5 tonnás rehabilitációjával 
is foglalkozunk párhuzamosan. Projekt-
jeink közé tartoznak a Duna- és Ipoly-
menti, valamint fővárosi kerékpár-utak is. 
Rengeteg közlekedéstervezést végeztünk 
az elmúlt időszakban Esztergomban, ahol 
közel száz utca kiépítését készítettük elő. 
Most készült el egy előzetes tanulmány 
egy 35 km hosszúságú infrastruktúra-háló-
zat fejlesztéséről, ami 1700 lakóingatlan 
kiszolgálását teszi majd lehetővé.
Oroszlányban a városközpont-rehabilitá-
ció tervezésével foglalkozunk több mint 
egy éve. Komáromban 45 lakóutcát 
tervezünk, illetve Tatabányán a Bódis-
hegyi lakóterület fejlesztési terveit is mi 
készítjük. Részesei vagyunk a VÉRT 
Bokodi Hőerőmű biomassza felhaszná-
lásához kapcsolódó tervezésének. Több 
kereskedelmi létesítmény komplex terve-
zésében is részt veszünk, mint például az 
Interspar, a Tesco, a Family Center, a Plus 
vagy az Aldi. Sajnálatos, hogy a Cseri-
strand új, önkormányzati beruházásában 
nem működhetünk közre, holott a korábbi 
program generáltervezői lehettünk, egy 
közbeszerzési eljárás nyerteseként.

– Szakmailag mire a legbüszkébb?
– Arra, hogy immár harminc éve mérnök-
ként dolgozom, és meg tudtam maradni 
a szakmában az elmúlt évtizedek kihívásai 
dacára. Ez idő alatt rengeteg szép fela-
dattal volt szerencsém foglalkozni. Bízom 
benne, hogy a következő egy-két évtize-
det is hasonló sikerekkel tudom a megye 
és a régió hasznára eltölteni, és minél 
több tervünkből lesz valóság. Mert a me-
gye dinamikus jövőképet láttat: lehetne itt 
csodákat művelni.

Bíró Gabriella

„Lehetne itt csodákat művelni…”

A PARTNER MÉRNÖKI IRODA 
ÚJ UTAKAT KERES
A térség egyik legnagyobb, legfoglalkoztatottabb tervezőiro-
dájának tevékenysége nem korlátozódik a környékre; országos 
hatókörű tervezési feladatokon éppúgy dolgoznak, mint városi, 
megyei szintű projekteken. De azért a fél szemüket mindig szű-
kebb pátriájukon, Tatabányán és Komárom-Esztergom megyén 
tartják. Komjáthy Lászlóval, a Partner Mérnöki Iroda tulajdono-
sával, vezetőjével beszélgettem.



A HOLCIM HUNGÁRIA ZRT. VEZETŐSÉGE NEVÉBEN KÍVÁNUNK A REGIO REGIA MINDEN KEDVES OLVASÓJÁNAK 
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS ÜZLETI SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET!

A Holcim a világ egyik legnagyobb cement-,
beton- és kavicstermelő vállalata, mely 5 
kontinensen több mint 70 országban van jelen. 
A Holcim Hungária Zrt. a vállalatcsoport kelet-
európai divíziójának része. 

A svájci Holderbank csoport 1989-ben jelent meg 
Magyarországon és piaci jelenlétét a cement, majd a beton 
és kavics piacokon alapozta meg. A ’90-es évek közepén 
határozta el a regionális vezetőség, hogy megvalósítja az „egy 
ország, egy vállalat” alapelvet. Első lépésként a transzportbeton 
előállítására szakosodott Transbeton Kft., valamint a kavics 
kitermeléssel foglalkozó Fóka Rt. egyesítésével jött létre 
1998-ban a Transbeton Rt., majd a két cementgyár olvadt 
egy vállalattá 2000-ben. A cementgyártó vállalat a következő 
évben már Holcim Hungária Rt. megnevezéssel volt jelen a 

piacon, míg a beton és kavics érdekeltségek Holcim Beton Rt. 
néven működtek éveken át. Mai formáját a cég 2005. március 
1-jén nyerte el, mikor is a Holcim Beton Rt. beolvadt a Holcim 
Hungária Rt-be, mely a jogszabályi változások miatt ma már a 
Holcim Hungária Zrt. nevet viseli. A „frissen átalakult” cég 
szinte azonnal mozgásba lendült és 2005 második felében 
betonpiaci pozíciójának megerősítése érdekében többlépcsős 
befektetésbe kezdett: fokozatosan átvette a Pannonbeton Kft. 
betongyárait és a Lasselsberger Hungária Kft. 5 üzemét. 
Jelenleg a cég egy új, a legkorszerűbb technikával működő 
cementgyár építését készíti elő, mely a tervek szerint 2010-
ben kerülhet átadásra. 

A Holcim Hungária Zrt. jelenleg 2 cementgyárat, 2 kavicsbányát 
és 20 saját tulajdonú, illetve 23 vegyesvállalatú betonüzemet 
működtet Magyarországon. 

HOLCIM – AZ ÉPÍTŐIPARI ÓRIÁS
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AMIT CSAK KEVESEN TUDNAK
A piaci lépéselőny megtartása múlik a 
folyamatos innováción, és a profi ter-
méken, szolgáltatáson. A Vértes Kamion 
Szerviz magyar földön egyedüliként bírja 
a világ három legnagyobb légfékberen-
dezés-gyártójának (KNORR-BREMSE, 
WABCO, HALDEX) licenszét, így 
márkától és típustól függetlenül, az összes 
tehergépjármű és pótkocsi fékberende-
zésének számítógépes diagnosztikai vizs-
gálatára javítására és felújítására képes, 
a gyári alkatrészutánpótlást nagyrészt 
raktárkészletről biztosítja.
A fékberendezés-felújítás szigorú elő-
írásokhoz kötött tevékenység, hiszen 
fokozottan biztonsági rendszerekről van 
szó. Az Európai Unióban csak a Nem-
zeti Közlekedési Hatóság által minősített 
szervizek végezhetik ezt a tevékenységet. 
A Vértes Kamion Szerviz 2004 óta 
rendelkezik a felújításhoz szükséges „H“ 
minősítéssel, – ezt az országban mind-
össze öt cég tudja felmutatni – a felújított 
alkatrészekre fél év garanciát vállal.

ÚJ TELEPHELY – TÍZSZERES 
FORGALOMNÖVEKEDÉS
2004 óta a belga Trucktechnic által 
gyártott alkatrészek export-importjával 
egészült ki a cég tevékenysége. Az 
így megnövekedett raktárkészlet és a 

folyamatosan növekvő bel- és külföldi 
ügyfélkör a telephely bővítését tette 
szükségessé. 
Az ötvenmilliós beruházás keretében 
éppen egy éve, 2006 novemberében 
költözhetett a szerviz az új, 2500 m2-es 
telephelyre. 
Az európai színvonalú környezetnek és 
a kibővült raktárkészletnek köszönhetően 
a forgalom ugrásszerűen a tízszeresére 
nőtt. A fejlődést elősegítette, hogy 
ettől az évtől a Vértes Kamion Szerviz 
a HALDEX Regionális EBS-diagnosz-
tikai Központjaként működik, és az 
előkészítés szakaszában van a megálla-
podás a KNORR-BREMSE, valamint 
a WABCO hivatalos fékszerviz-partneri 
minősítésére. 
A raktározási kapacitás bővülése tette 
lehetővé, hogy 2007-től a Szerviz 
MERITOR féktárcsák és fékbetétek 
viszonteladójaként is ügyfelei rendelke-
zésére álljon.

SZAKMAI SZEREPVÁLLALÁS
A Vértes Kamion Szerviz az ország egyik 
legjobban felszerelt műhelye, amely a 
260 cégből álló folyamatos vevőkör 
minőségi kiszolgálásán túl gondot fordít 
a szakemberképzésre és a munkatársak 
szakmai továbbképzésére is. 
A tatai Bláthy Ottó Szakközépiskolából 
rendszeresen fogad tanulókat, illetve tanul-

mányi bemutatót tart az autószerelő 
osztályoknak. Itt a diákok 
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az EBS diagnosztikát, a számítógépes 
fékpadi vizsgálatot olyan eszközökön, 
amelyek az iskolában, vagy a környéken 
másutt nem állnak rendelkezésükre. 
A felnövekvő generáció mellett a szerviz 
munkatársai is folyamatos továbbképzé-
seken vesznek részt, hiszen az ő szak-
tudásuk és a szakmai fejlesztések egyaránt 
fontosak a cég szolgáltatási színvonalának 
megtartásában.

TERVEK, TOVÁBBI BERUHÁZÁSOK
A cég 2003-ban indult fuvarozási 
tevékenysége mára megszűnt, helyét át-
vette az egyre hangsúlyosabb alkatrész-
kereskedelem. Az ilyen irányú profilváltás 
érhető tetten abban is, hogy hamarosan 
megtalálhatóak lesznek a palettán az akku-
mulátorok és a lengéscsillapítók is.

A minőségi alkatrész-értékesítés és a 
megbízható szervizháttér tökéletes kom-
binációja a szomszédos országokban 
is ismertté és elismertté tette a Vértes 
Kamion Szervizt, így nem kizárt, hogy ha-
marosan határainkon túl is találkozhatunk 
majd a Tatabányáról indult márkanévvel.

Vitkóczi Éva

A MÁRKANÉVVÉ VÁLÁS ÚTJÁN – 
VÉRTES KAMION SZERVIZ

Klébert János magánvállalkozásaként indult Tatabányán a Vér-
tes Kamion Szerviz 1998-ban. Mára az ország első öt  légfék-
rendszer javító- és alkatrészforgalmazó bázisa között tartják 
számon, jelenleg bel- és külföldi terjeszkedés előtt áll. 

WWW.VERTESKAMION.HU



Az elmúlt rendszer évtizedeiben, a nagy 
lakásépítési programok idején, és persze 
a helyi bányászkodás ereje teljében, szin-
te természetes volt, hogy a távhőszolgál-
tató vállalat a térség igen jelentős cégévé 
nőtte ki magát. Előbb csak a két szom-
szédvár, Tatabánya és Oroszlány, majd 
lassan a megye szinte valamennyi városa 
távfűtését a KOMTÁVHŐ üzemeltet-
te. Szakmává vált a távfűtés. Ezekben az 
években hatszáznál is több dolgozó vett 
részt ebben a munkában, amely aztán 
csak a rendszerváltás után ment keresztül 
jelentős szervezeti és persze technikai 
változáson. A távhővagyont, vagyis az 
üzemeltetéshez szükséges műszaki fel-
építményeket a vonatkozó törvény erej-
ével a helyi önkormányzatok kapták meg, 
melyek önállóan akartak gazdálkodni 
ebben is. A nagyvállalatból kilencvenes 
években sorra váltak ki a megye városai, 

a közben részvénytársasággá alakult cég 
98-ra már csak 140 fős gárdával látta 
el a megmaradt legnagyobb hálózatban, 
Tatabányán e tevékenységét.

Ma a legmagasabb szintű technikákat alk-
almazzák és az adminisztráció is korrekt, 
európai színvonalú, ám Miklós Ákos 
igazgató szerint számos nehézséggel kell 
megküzdeni, amit bizony a felhasználók 
is érezhetnek.

-Ahogy Tatabánya tömegközlekedésé-
nek szervezése is sok problémát okoz a 
város földrajzi kiterjedése miatt, hasonló 
nehézség jelentkezik a távhővezetékek 
esetében is. Nem igazán szerencsés, 
hogy ilyen sok kilométer hosszan kell 
szállítani a melegvizet, hiszen a szükség-
szerű hőveszteség itt bizony forintokban 
jelentkezik. A rendszerünk egyébként 
üzembiztos, működőképessége fenntart-
ható, bár, mint minden ilyen hálózat, 
komoly korszerűsítésekre is rászorulna. 
Ahogy a híradásokból is kiderül, sok 
komoly gonddal küzdünk, ám ezek 
legnagyobb része a nem mi tulajdonré-
szünkön keletkezik. Fontos tudni, hogy 
a társasházakban lévő csőhálózat nem 
KOMTÁVHŐ tulajdona, követke-
zésképpen a meghibásodásokból eredő 
fizetnivalók is lakóknál jelentkeznek. 
Ezzel együtt persze nekünk is feladatokat 
és kiadásokat jelent, hiszen az ellátási 
kötelezettség miatt az újratöltést, egy-
egy lépcsőház újraindítását bizony mi 
finanszírozzuk.

-A cég árpolitikája a főtulajdonos ön-
kormányzattal közösen elsősorban arra 
koncentrál, hogy az üzembiztonság 
fenntartása mellett a lehetséges legala-
csonyabb áron adja a távhőszolgáltatást. 
A nagy, az egész hálózat szempontból is 
jelentős fejlesztésekre csak a legkevésbé 
tudunk most gondolni. Ezzel együtt nem 
maradunk le a korszerű eszközök terén, 
nemrégiben sikerült egy igazán modern, 
csőlyukadás helyét mérő berendezést 

A kerek évfordulók a számvetésre adnak alkalmat

A SZOLGÁLTATÓ MUNKÁVAL ÜNNEPEL
Ez év augusztusában volt éppen negyven éve, hogy a tatabányai 
és oroszlányi IKV-k távfűtési részlegének összevonásával meg-
alakult a megyei Távhőszolgáltató Vállalat. A térségben -1962-
ben- a megyeszékhelyen indult meg leghamarább a korszerű 
távfűtés, elsőként az addigra megépült újvárosi tömbházak 
radiátorait melegítette a Bánhidai Erőműből áramló melegvíz. 
A távfűtés, minden gondjával együtt, alapvetően ma is az egyik 
legkörnyezetbarátabb, és biztonságosabb fűtési rendszer, ér-
demes hosszútávon számolni vele.

KOMTÁVHŐ ZRT.
TATABÁNYA, GYŐRI ÚT 23. TELEFONKÖZPONT: 316-022

ÜGYELET, HIBAELHÁRÍTÁS: 310-231, 311-521, 512-110, 512-111,
E-MAIL CÍM: THUZEM@KOMTAVHO.HU

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 512-226, -227, -228, -229,
E-MAIL CÍM: UFI@KOMTAVHO.HU

HÉTFŐTŐL CSÜTÖRTÖKIG 7.30-17.00-IG, PÉNTEKEN 7.30-14.00-IG

WWW.KOMTAVHO.HU

60 Regio Regia 2007. november



A jelenleg több mint 50 tatabányai 
családnak munkalehetőséget biztosító vál-
lalkozás kis-, közép- és nagyfeszültségű ká-
belhálózatos, kommunális és ipari energia-
ellátások, ipari folyamatok működtetésének 
és szabályozásának tervezésével, valamint 
kivitelezésével foglalkozik.
Másik fő tevékenységi köre komplett uszo-
dák, fürdők tervezése, kivitelezése, szűrési 
technológiák tervezése és berendezéseinek 
gyártása. Látvány- és élményelemek gyár-

tása, telepítése. Speciális uszodai elemek 
(vízi játszóterek, csúszdák, hullámmeden-
cék) tervezése, kivitelezése. Az építőipari 
nívódíjjal kitüntetett, szigorú minőségbizto-
sítási rendszerben működő DIALCONT 
KFT. 25 éve folyamatosan fejlődve őrzi 
a saját szakterületein belül elért élvonalbeli 
pozícióját.

DIALCONT KFT.
TISZTA MEGOLDÁSOK 25 ÉVE

A tatabányai székhelyű DIALCONT KFT-t 25 éve, 1982-ben 
alapították. A kezdeti években csak villamos tervezéssel 
foglalkozó vállalkozás a létszám bővülésével szélesítette 
működési palettáját, először biztonságtechnikai berende-
zések forgalmazásával, majd komplett riasztó rendszerek 
tervezésével és kivitelezésével. A negyedszázados fennál-
lás utolsó évtizedében tovább bővült a tevékenységi kör, 
uszodatechnikai és víztisztítási tervezési és kivitelezési 
munkákkal.
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vásárolnunk, amely igen sok kellemet-
lenségtől, felesleges munkától kímél meg 
minket, és persze a fogyasztót.
-A jövő egyik nagy kérdése, hogy az 

elkerülhetetlen fejlesztések a szekunder 
oldalon miként finanszírozhatók. Ez olyan 
léptékű problémája nemcsak Tatabányá-
nak, hanem az Unió új tagállamainak is, 

hogy megoldása mindenképpen állami, 
vagy éppen uniós forrásokat igényel. 
Elsősorban az egyes fogyasztói helyek 
hőszabályozása és a mérése technikájá-
nak bevezetése adja majd az alapot arra, 
hogy a megtakarítások komolyabban 
jelentkezhessenek. Ennek a környezet- 
és persze pénztárcakímélő hatásait, 
gondolom, nem kell külön hangsúlyozni. 
Ehhez, a nagy átalakításhoz, ha a forrá-
sokat nem is, de a negyven év szakmai 
tapasztalatát, szakembereink tudását, az 
adminisztráció és a logisztikai hátteret 
tudjuk hozzáadni. Mi arra készülünk, és 
bízunk benne, hogy a távhőszolgáltatás, 
egyre korszerűbb formában és egyre gaz-
daságosabban, még sokáig adja a hűvös 
napok melegét.

Száraz R.



– Miben tud együttműködő partnere 
lenni az önkormányzatoknak a Raiffei-
sen Bank?
– Ma már elmondható, hogy a kereskedelmi 
banki szolgáltatások szinte minden területére 
kiterjed a Raiffeisen Bank és az önkormányzatok 
között kialakult együttműködés. Nálunk minden 
önkormányzatnak, illetve intézményének önálló 
ügyfélreferense van, aki - a napi pénzügytech-
nikai kapcsolatokon túlmenően - a sajátosságok 
figyelembevételével pénzügyi tanácsokkal is 
segíteni tud.

– Nem túl bonyolult egy önkormányzat 
számára bankot váltani?
– Nem.Ez egy jól bejáratott folyamat. Jog-
szabályváltozás eredményeként, ma már a 
számlavezetés átvétele minden hónap elsejével 
megtörténhet. Az átállásra bankunknak külön 
forgatókönyve van, melyet már több nagyváros-
ban és budapesti kerületben is alkalmaztunk, ami 
jó előkészítés esetén biztosítja azt, hogy a pol-
gármesteri hivatal és az intézmények dolgozói 2 
munkanap alatt az átadás-átvételt lebonyolítsák.

– A legjobb ajánlólevél mindig egy jó 
referencia. Önök hogyan állnak ezen a 
téren?
– A banknak jelenleg több mint 130 önkor-
mányzati számlavezetője van, illetve több mint 
420 önkormányzattal állunk más módon üzleti 
kapcsolatban, például finanszírozás, befektetés 
terén. Elmondhatjuk, hogy az önkormányzati 
üzletágunk 2007-ben ismét sikeres évet zár, 
köszönhetően többek között annak is, hogy 
eddig mintegy 30 önkormányzati kötvényki-
bocsátásban vettünk részt, és még továbbiak 

kibocsátása várható az év végéig. A bank ezzel 
biztosan őrzi az önkormányzati piacon kivívott 
második helyét.

– Városok, vagy inkább kistelepülések 
választják Önöket?
– Szeretném kiemelni, hogy számlavezetői kö-
rünkben megtalálható, több megye, budapesti 
kerületek, megyei jogú városok, számos kis- és 
nagyváros, illetve község. Az önkormányzatok 
pénzügyi és gazdasági helyzete egyre nagyobb 
odafigyelést, feszesebb gazdálkodást kíván, 
melyben - mint számlavezető -, partnerként 
szeretnénk közreműködni. Erre a célra fejlesz-
tettük ki az önkormányzatok részére a kincstári 
számlavezetés termékünket automatizált intéz-
ményfinanszírozással. A munkatársak szakértelme 
és felkészültsége, az ügyfelek magas színvonalú 
kiszolgálása, a bővülő fiókhálózat, az alternatív 
elérési lehetőségek kiépítése és a tőkeerős 
tulajdonosi háttér továbbra is biztosítja sikeres 
együttműködésünket a kisebb és a nagyobb 
önkormányzatokkal egyaránt.

– Kincstári számlavezetés - részletezné, 
hogy ez mit jelent?
– A Raiffeisen Bank Rt. által kialakított kincstári 
rendszer segítségével számlavezető önkormány-
zataink rendkívül feszes intézményi pénzgazdál-
kodást, szigorú likviditás-menedzselést és átfogó 
befektetési politikát tudnak megvalósítani. A 
rendszer segítségével teljesen automatizált intéz-
ményfinanszírozás jöhet létre, az intézmények ön-
állóságának sérülése nélkül. A Kincstári rendszer 
részeként ajánljuk a Vezetői Információs Rendszer 
termékünket, mellyel naprakész információt tu-

d u n k 
s z o l -
gáltatni a 
k ö l t s é g v e t é s 
aktuális állásáról. A 
rendszer meghatározott jogcímekhez 
tartozó bevételek és kiadások nyilvántartását, 
illetve ezek meghatározott előirányzathoz képest 
való alakulásának követését végzi. Lehetővé 
válik az önkormányzat számára, hogy összes 
intézményének pénzügyi helyzetét, naprakészen 
áttekintse. 

– Van-e még valami plusz a tarsolyban, 
amiért érdemes a Raiffeisen Bankot vá-
lasztani?
– Több dolgot is említhetnék. Ilyenek például 
befektetési lehetőségeink. Az átmeneti, vagy 
hosszabb távú szabad pénzeszközeit az ön-
kormányzat az igényeihez leginkább igazodó 
futamidővel kötheti le például betétben. Ennek 
nem feltétele, hogy bankunk vezesse az ön-
kormányzat költségvetési elszámolási számláját 
is, bár ez utóbbi esetben a hivatal számára a 
lekötés díjmentes, beleértve a betét lejárata utáni 
visszautalást is. De bankunk az állampapírok 
teljes körét is kínálja. Az önkormányzati ügy-
félkör speciális igényeit felismerve, a hosszabb 
távú befektetéseken túl rövid futamidejű, akár 
néhány napos állampapír ügyletekre is adhatók 
megbízások.
Ezeken túlmenően az európai uniós feladatok 
ellátásában is segítséget nyújtunk önkormányzati 
partnereinknek, s egy – a piacon egyedülálló 
– dolgozói számlavezetési csomagot is kialakítot-
tunk, amely az önkormányzatok és intézményeik 
alkalmazottai részére kínál komplex szolgáltatást.
Végül elmondható, hogy a bank a számlavezetési 
körbe tartozó önkormányzatok társadalmi életé-
ben is szívesen részt vállal a legkülönfélébb for-
mákban. Továbbra is mindent megteszünk tehát 
annak érdekében, hogy igazi, jó partnereknek 
tartsanak bennünket a hazai önkormányzatok.

Cseh Teréz

A RAIFFEISEN BANK AZ ÖT 
LEGNÉPSZERŰBB KÖZÖTT

Októberi magazinunkban közzétett felmérésünkből olvasóink 
megtudhatták, hogy melyek a Közép-dunántúli Régió legnép-
szerűbb bankjai önkormányzati körökben. A Raiffeisen Bank 
a legjobbak között szerepelt. A számok azt mutatták, a tele-
pülések szívesen választják őket pénzügyi partnerüknek. Vajon 
minek köszönhető ez a bizalom? Mit csinálnak másképp, mint 
versenytársaik? Mindezekről Bakondi Patrikot, a Raiffeisen 
Bank Önkormányzati Főosztályának Nyugat-Magyarországi ér-
tékesítési vezetőjét kérdeztem.
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A 2001 Tenisz Klub ad otthont a Tatabányai Raiffeisen Teniszkupának

EZ AZ A HELY…

A TENISZ MA MÁR MINDENKI 
SZÁMÁRA ELÉRHETŐ SPORT
A tenisz – mint sport – megítélése sokat 
változott, és a mai napig is szélsőséges. 
Egyrészt azt látjuk, hogy az élvonalban te-
niszezők – gyakran egészen fiatal lányok és 
fiúk – hihetetlen pénzekért nap, mint nap ke-
ményen, fogcsikorgatva küzdenek egymással 
és önmagukkal. Másrészt itt vagyunk mi, akik 
sportolni, kikapcsolódni vágyunk, akiknak 
fontos az egészséges életmód. Nekünk ez 
a sport egy egészen más világot jelent – a 
szellemi és fizikai fáradtság, amelyet egy ke-
ményen végighajtott edzés után tapasztalunk, 
a napi stressz után felüdülést, a felgyülemlett 
feszültség levezetését jelenti. Más sportágak 
profi játékosai is sokszor a teniszt választják 
mozgási lehetőségként a hivatásos évek után 
– hogy helyieket mondjak, soraink közt 
üdvözölhetjük Simó Lajost, Kontra Zsoltot, 
Marosi Lászlót és Kiprich Józsefet is. 
A tenisz ma már nem a fehér ruhás, gazdag 
családok elit sportja. Ahogy máshol, ebben 

a sportban is megváltoztak a lehetőségek, 
most már csak élünk kell velük. Bárki eljuthat 
a teljesen amatőr tenisztudástól a haladó, 
sőt, akár a profi szintre is – ehhez a klub-
tagoknak minden feltétel adott. A klubház 
azonban más kikapcsolódási lehetőséget is 
biztosít – a tagok rendelkezésére áll ping-
pong- és biliárdszobánk, de fél éven belül 
elkészül a szauna is.

FOLYAMATOS CÉL AZ 
UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS
Az utánpótlás a tömeg- és versenysport 
alapját képezi, és elengedhetetlenül szükség 
van rá, legyen szó bármelyik sportágról. En-
nek érdekében külön programot dolgoztunk 
ki, amelyet ötvöztünk a város vezetésének 
elképzeléseivel. 
A teniszezést 6-8 éves kortól érdemes elkez-
deni. Ilyenkor kell kialakítani a gyerekekben 
azokat a feltételes reflexeket, begyakorolt 
mozdulatokat, amelyek a továbbiakban 
megalapozzák a tudásukat. Ebből indultunk 

ki, amikor felvettük a kapcsolatot a városban 
található óvodákkal és iskolákkal. Velük 
együttműködve szeretnénk a gyerekekkel 
megismertetni és megszerettetni a teniszt. A 
klub biztosítja ehhez a megfelelően képzett 
és tapasztalt edzőket, illetve a szükséges 
felszerelést.
Másik komoly célunk, hogy a versenysport-
ban is minél sikeresebben szerepeljünk. Az 
utóbbi években városi, megyei és országos 
szinten is kiváló eredményeket értünk el. 
Férficsapataink városi és megyei első és 
másodosztályban, valamint országos harmad-
osztályban indultak, női csapataink pedig 
megyei bajnokságon és országos másodosz-
tályban jeleskedtek. 

2007. NOVEMBER 24. – 
TATABÁNYAI RAIFFEISEN TENISZKUPA
A klub az elmúlt években számos céges ren-
dezvénynek, sportnapnak adott otthont, így 
nem ért váratlanul a Raiffeisen Bank felkérése 
– adjunk otthont meghívásos versenyének, 
amelyet ügyfelei részére rendez. A kapcso-
latok teremtésének, ápolásának egyébként 
is kiváló terepe a sport, hiszen ilyenkor 
sokkal lazábban, közvetlenebbül viselkedünk. 
Ráadásul a bank meghívott ügyfeleinek nagy 
része klubtagunk, így hazai pályán mérkőzhet-
nek meg. Összességében egy jó társaságot 
várok november végén, és egy jó hangulatú 
eseményt, amely emberileg, erkölcsileg is jó 
befektetés, hiszen új embereknek is alkalma 
nyílik megismerni és megszeretni a teniszt.

Vitkóczi Éva

A Tatabánya-Dózsakertben található teniszcentrumot az ezredfor-
dulón alakította egy kicsi, de lelkes csapat, akik azóta is a szívükön 
viselik a tenisz sorsát a megyében. Munkájuknak köszönhető, hogy 
mára országos versenyeken is jó helyezéseket érnek el, és közel 
200 klubtaggal,  hat salakos pályával,  amelyből három a téli idő-
szakban fedett, a térség vezető teniszklubja. A klub életéről Járvás 
Andrással, az üzemeltető cég tulajdonosával beszélgettünk.



– Mióta vesz részt a falu közéleté-
ben?
– A rendszerváltozás óta vagyok képvi-
selő, először a ’99-es, időközi választáson 
választottak polgármesterré. Tavaly harmad-
szor kaptam meg a bizalmat a választóktól. 
Eredeti szakmám gépészmérnök, de aki 
belekóstolt a településpolitikába, az pon-
tosan tudja: ez egy mókuskerék, ebből nem 
lehet kiszállni, hiszen mindig vannak újabb 
és újabb megoldandó feladatok. Jó, és 
megtisztelő dolog ezt csinálni, hiszen egy 
ekkora községben nem a pártpolitikáról, 
hanem a közösség életének jobbá tételéről 
szól a munkánk.

– A közelmúltban avatták az M6-os 
autópályát. Ennek közelsége milyen 
hatással volt Ráckeresztúr életére?
– Eddig csak pozitív hatásokról beszélhetek, 
ráadásul az átadással egy időben készült el 
a falu csatornahálózata is. Ez kettős előnyt 
jelent, az eltelt alig egy évben négyszeresére 
nőttek Ráckeresztúron a telekárak. A bel-
területen is tudunk új lakótelkeket kialakítani 
azzal a módszerrel, hogy a korábbi nagy 
hatszáz négyszögöles telkeket megfelezzük. 
Új lakópark építését is elkezdte egy befek-
tető. Gyarapszik a lakosságszám, megnőtt 
a beköltözési kedv, sokan jönnek ide lakni 
Budapestről, Érdről. Első kérdésük persze, 
hogy van-e iskola, napközi, óvoda, egész-
ségügyi ellátás, azaz mindaz, amire szükség 
van ahhoz, hogy a szülők a közeli környék-
ben lévő munkahelyükre el tudjanak járni, és 
a gyerekeket nyugodtan itthon hagyhassák.

– Az intézményi ellátottság tehát 
megfelelő?
– Az iskolánk létszáma jelenleg azon a 
határon van, amely a megváltozott finan-
szírozási körülmények között lehetővé teszi 

a működést. Mi nem vittük kistérségbe 
az intézmény fenntartását, ez a falu arról 
híres, hogy mindig az önállóságra töre-
kedett. Ugyanakkor ebben a kérdésben 
előremenekülünk, a biztonságos működés 
érdekében egy látás-, hallás- és mozgás-
korlátozott gyerekek oktatásának térségi 
ellátását tervezzük. Az óvodánk kicsi, a 
száz férőhelyre százhúsz gyerek jut, ám ez a 
kérdés megoldódik, hiszen a lakópark épí-
tője vállalta, hogy egy új, kétszáz férőhelyes 
óvodát is megépít. Az orvosi rendelő fel-
újításával nő a járóbeteg ellátás színvonala, 
kisebb beruházásban gondolkodunk, 
néhány szakrendeléssel. Ercsiben ugyanis 
egy olyan egészségügyi intézmény épül, 
amely mintaellátást biztosít, így a speciális 
kezelésre szorulók majd oda fordulhatnak 
panaszaikkal. Az orvosi ügyeletet is kö-
zösen oldjuk meg a várossal. Tudomásul kell 
vennünk, hogy a nagyobb térségi fejleszté-
seket inkább a városok kapják.

– Mire telik akkor saját, illetve pályá-
zati forrásból?
– Vagy harminc projektet állítottunk ösz-
sze, ezek megvalósítása folyamatos, több 
cikluson átívelő. A fent említetteken kívül 
ilyen például a csatorna beruházás, en-
nek második ütemét jóval előbbre kellett 
hozni, hiszen az eredeti tervek szerint a 
környéket ellátó tisztítóművünket 11.000 
fősre tervezték, ám az igények mára ezen 
jóval túlmutatnak. Muszáj tehát bővíteni a 
kapacitást. Két éve újítottuk fel a könyvtár 
épületét, itt kapott helyet a Teleház is. 
2002-ben adtuk át tornacsarnokunkat, 
magánberuházásban új gyógyszertár épült, 
folyamatosan dolgozunk a faluközpont 
virágossá, szebbé tételén. Van hasznosítani 
való kastélyunk is, sajnos pályázatunkat a 
hasznosításra a SAPARD programban for-

ráshiányra hivatkozva elutasították. Termé-
szetesen keressük a további megoldásokat 
ebben az ügyben is.

– Van Ráckeresztúron munkahelye az 
embereknek?
– Jelenleg többen járnak el a környék 
nagyüzemeibe, mint ahányan helyben 
dolgoznak. Mivel hagyományosan mező-
gazdasági térség vagyunk, csak az utóbbi 
időben települtek a faluba több munkahe-
lyet létrehozó vállalkozások. Jó földrajzi 
elhelyezkedésünk miatt ideálisak vagyunk 
logisztikai beruházásokra, és tervezzük egy 
ökocentrum megvalósítását is. Ez ipari terü-
let kialakítását jelenti, ahova mezőgazdasá-
gi, megújuló energiaforrásokra támaszkodó, 
környezetbarát cégeket várunk. Létezik egy 
biogázerőmű koncepció, amely a tisztítómű 
mögötti területen a gazdáktól származó 

szerves hulladékot dolgozná fel. Önkor-
mányzati tulajdonban tartottuk a gázhálóza-
tot és az egyéb közműveket is, a keletkezett 
energiát helyben tudnánk felhasználni.

– Milyen jövőt lát a község előtt?
– Jó lenne a falusi turizmust erősíteni, 
hiszen például másodszor rendezzük meg 
jövőre a Keresztúrok Találkozóját, ahova 
legalább húsz község küldi el képviselőit 
itthonról, és a környező országokból egy-
aránt. Összességében olyan község, vagy 
kisváros szeretnénk lenni, amely megőrzi 
csendes, tiszta, kulturált jellegét, ahol jó 
lakni, ahol érdemes nyaralót építeni, és 
tartalmasan, stressztől mentesen, békésen 
lehet élni.

Vk.

RÁCKERESZTÚR MINDIG 
ÖNÁLLÓSÁGRA TÖREKEDETT

Ercsitől és Martonvásártól egyaránt hat kilométerre, Székesfe-
hérvártól, Budapesttől, Százhalombattától és a Velencei-tótól 
alig húszpercnyire, igazán centrális helyen fekszik a manapság 
3300 főt számláló község, amely világ életében önállóságra 
tört. Ónody Miklós polgármesterrel beszélgettünk.
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ALMÁSFÜZÍTŐN A JÖVŐT ÉPÍTIK

– Egy óriási iparterület fogja összekötni a 
két településrészt. Éppen a napokban zártuk 
le a ROP 2.2 pályázatunk pénzügyi elszá-
molását, amely a terület rehabilitációját tette 
lehetővé. Barnamezős beruházásban mint-
egy ötszázezer köbméternyi épület került 
lebontásra, és sikerült beállítani a talajvíz PH 
értékét is. Ehhez a 688 milliós pályázathoz 
az önkormányzatnak 77 millió forintnyi ön-
erőt kellett biztosítani. A munkák, melyeket 
dr. Gágyor Pál ötletgazda vezetésével az 
Almásfüzítői Iparfejlesztő és Hasznosító 
Kft. koordinált elkészültek, lehívtuk az utol-
só összeget is. Így semmi akadálya, hogy 
a befektetési konzorcium megkezdhesse a 
területen a bioenergetikai, innovációs és 
logisztikai centrum kialakítását.

A bioneregetika területén érdekelt befektető 
csoport, amelynek tagja a British Petrol és a 
Dupont cég is, az  év végére ígérte a végső 
döntést, és ha ez meglesz, jövőre elvégezhe-
tik az első kapavágást a jövendő komplexum 
területén. A polgármester úgy véli, hogy ez 
a beruházás nem csak szervesen összeköti 
a két településrészt, hanem különlegessége 

révén Almásfüzítőt ismét beemeli az ország 
köztudatába.

– Nálunk ma sincs munkanélküliség, ám abban 
bízunk, hogy a jelenleg ingázni kényszerülőket 
visszacsábítja majd a 80-100 keletkező 
munkahely, valamint a sok további lehetőség, 
amelyet a kapcsolt beruházások biztosíthat-
nak. Egyébként a rendezési tervünket is a 
létrejövő bioenergetikai centrum érdekében 
módosítottuk. Ha minden az elképzeléseknek 
megfelelően alakul, akkor a jelenleg üres terü-
leten üzemek, laboratóriumok, utak épülnek a 
Duna-kikötőtől egészen a vasúti pályaudvarig. 
Az is a célunk, hogy elérjük az M1-es autó-
pályát (erre Mocsával együtt készülünk), 
hiszen ezzel tökéletessé tehetnénk az amúgy 
is kiváló logisztikai adottságokat. 

A Timföldgyár örökségeként Almásfüzítő 
komplex intézményrendszerrel büszkélkedhet, 
ám a kissé elavult, ötvenéves épületek foko-
zatosan megújulnak, a legkényesebb ízlést is 
képesek lesznek kielégíteni. Első lépésként a 
könyvtár került sorra, amelynek átadáskor az 
egész országból csodájára jártak. Ezt követte 

a polgármesteri hi-
vatal új, felújított 
épületbe való 
költözése, jel-
enleg pedig újabb 
intézményük át-
alakításának tervei 
állnak készen.

– Hétéves 
voltam, amikor a 
családunk Almás-
füzítőre költözött, 
akkor mintegy 
3600-an laktak 
itt, ez a szám 

– városias jellegünk ellenére – mára 2300-
ra csökkent. Nagy álmom, hogy hamarosan 
újra legalább négyezren legyünk, ezt szolgálja 
intézményrendszerünk megújítása. Kis túlzás-
sal komplex várost építünk óvodásainknak. 
A kétszázmilliós beruházás megvalósulásával 
fantasztikus, zöldtetős élettér jön létre, 
amely a kicsik és nevelőik minden igényét ki 
fogja elégíteni. A tervezéskor kiváló partnerre 
leltünk az esztergomi Építőpáholy Kft.-ben, 
Jaksics László ügyvezető igazgató azonnal rá-
hangolódott elképzeléseinkre. Ezért a követ-
kező lépésben ők fogják tervezni a bölcsőde 
megújulását is, amelyet annak ellenére, hogy 
kistelepülésnek számítunk, sikerült megtartani. 
Ugyanezzel a szemlélettel állunk neki ezután 
az iskolának is, amely a jelenlegi 140-es 
létszámmal éppen a működőképesség határán 
egyensúlyoz. Ha sikerül a szintén ötvenéves 
közműrendszert is felújítani, akkor bátran 
állíthatjuk: Almásfüzítő újra vonzó települése 
lesz a régiónak.

A településfejlesztés látványos eredménye 
volt az ún. ólváros megszüntetése, amelynek 
helyén kulturált szabadidőparkot hoznak 
létre. A Komárom felőli határba lakóparkot 
álmodnak, és hamarosan megépül a 14 lakás-
os Fészekrakó Ház is, amely az itt ötéves 
átmeneti otthonhoz jutó családokat takaré-
kosságra, saját lakás vásárlására ösztönzi. A 
jövő mellett a múlt értékeivel is törődnek, az 
önkormányzat komoly mértékben finanszírozza 
a római kori emlékek ásatását is.

– Édesapám a timföldgyárban volt szoc-pol 
vezető, talán tőle örököltem, hogy jó dolog 
másokért, a környezetért, a településért tenni. 
Nagyon büszke vagyok, hogy az újraindulás, 
a megújulás éveiben én lehetek a polgármes-
ter. Munkámhoz tökéletes hátteret biztosít 
a jó szellemű, tettre kész önkormányzat, a 
megbízható, és pontos hivatal. A tervek mára 
testet öltöttek, látványos a fejlődés, és azt 
sem tartom kizártnak, hogy a hamarosan meg-
települő bioenergetikai komplexumra építve 
Almásfüzítőn szakirányú főiskolai kar jöjjön 
létre. Ezek az álmaink, ezért dolgozunk. A 
jövőnek építkezünk.

Veér Károly

A Duna-parti, egykor timföldgyáráról híres község települész-
szerkezete egészen sajátos, talán az egész országban nincs 
párja. A régi falut - amit Kiskolóniának is hívnak - az ötvenes-
hatvanas években épült mintalakóteleptől (Nagykolónia) több 
kilométernyi üres terület választja el. Ez a szétszakadtság 
hamarosan a múlté lehet, tudtuk meg Karánsebesy Lukács pol-
gármestertől.
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II. MISS REGIO REGIA ÉS 
MR. SÁRM 2008 

A II. Miss Regio Regia Szépségfesztivált, 
és ennek mintegy ékköveként a „Miss Re-
gio Regia 2008” Szépségverseny döntőjét 
2008. február 23-24-én, több ezer ér-
deklődő előtt rendezzük meg Veszprémben 
a „Királynék Városában”. 
A Hölgyek kívánságát teljesítve a férfiak is 
vetélkednek a „Mr. Sárm 2008” címért.

A Szépségversenyek Megyei Döntőire és 
Gálaműsoraira az alábbi időpontokban és 
helyszíneken kerül sor. 
– Veszprém Szépe – Veszprém, 2007. 
december 15. Városi Művelődési Köz-
pont (Elődöntő – december 8.)
– Komárom-Esztergom Megye Szépe 
– Tatabánya, 2008. január 6. A Közmű-
velődés Háza (Elődöntő – december 8.)
– Fejér Megye Szépe –2008. január 20. 
Székesfehérvár, Szt. István Terem.   (Elő-
döntő – december 9.)

A fesztivál fővédnöke: Pál Béla a Közép-
dunántúli Regionális Tanács elnöke. 
Védnökök: Gombaszöginé dr. Balogh 
Ibolya a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, 
Dr. Völner Pál a Komárom-Esztergom Me-
gyei Közgyűlés elnöke, Lasztovicza Jenő a 
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke.  

A díjátadó Gálaműsorra 2008. február 
24-én, vasárnap este a veszprémi Petőfi 
Színházban kerül sor.

A fesztiválon megjelennek a  régió képző- 
és iparművészeti, fotóművészeti, alkotásai, 
a digitális művészet művelői, a szép tájak 
filmeken és képeken, az irodalom és a szép 
versek kedvelői csakúgy, mint a szépészeti 

ipar alkotói, szereplői.

A szépségversenyekre a Közép-dunántúli 
Régióban élő (született, lakó, dolgozó 
vagy tanuló) hölgyeket és urakat várjuk.

On-line jelentkezés: www.szepsegfesz-
tival.hu.
A verseny a „szépség és a jóság” szelle-
mében zajlik. A győztesek a protokolláris 
eseményeken túlmenően a jótékonysági 
rendezvények állandó szereplői is.
Az elmúlt években ezek a rendezvények 
több  millió forint értékű adományhoz jut-
tatták a rászorulókat. Jelenleg elsősorban a 
Gyermekmosoly Alapítvány támogatásával 
a gyermekművészetet, a gyermekművelő-
dést kívánjuk segíteni.

Az első rendezvény  sikere után második alkalommal is meg-
rendezésre kerül a Közép-Dunántúli Régió maga nemében 
egyedülálló rendezvény- sorozata a Miss Regio Regia Szépség-
fesztivál. A szépségfesztivál küldetése, egy szépséges randevú, 
amelyet a szépség és a jóság, a szépség és a kultúra, a szépség 
és a verseny, a szépség és a fiatalság, a szépség és társasági 
élet harmóniája jellemez.






