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ÁLDOTT ÜNNEPEKET!

Ajánló

REGIO REGIA

Magazinunk életében immár hetedszer kívánhatok olvasóinknak boldog
Karácsonyt, és sikeres újévet. Azt tartja a fáma, hogy az ember életében, vagy akár egy párkapcsolatban a hetedik év meghatározó: vagy
megmarad, vagy eltűnik. Állítólag hétévente kell munkahelyet, vagy
lakóhelyet is váltani. Nos, mi maradunk. Reméljük, hogy 2008-ban
is hasznos információkkal, tartalmas írásokkal szolgálhatjuk ki az Önök
igényeit!
Mostani lapszámunkban a régiót alkotó három megye közgyűléseinek elnökei értékelik a lassan mögénk kerülő évet, ellátogattunk a szomszédos
Solymárra, Tokodra, Nagyigmándra, Várpalotára, Ajkára, Sárbogárdra,
Esztergomba és számos egyéb településre.
Kis karácsonyi mellékletünkben az emberiességről, a humanizmusról próbáltunk írni. Persze most is bemutatunk számos vállalkozást, példaértékű
kezdeményezést, és szolgálunk pályázati információkkal.
Ha lapunkat megfordítják, és hátulról kezdik el olvasni, akkor a
II. Regio Regia Szépségfesztivál programfüzetével, beharangozójával
találkoznak. Vegyenek részt hagyományteremtő rendezvényeinken, válasszuk meg együtt a régió királynőjét, és legsármosabb férfiját! Ehhez
érdemes felkeresni a www.szepsegfesztival.hu weboldalt.
Ne feledkezzünk meg persze a schengeni határok hónap-közepi bővüléséről, talán a Felvidéken, az Őrvidéken és a Délvidék nyugati részén
élő magyar testvéreinknek ez lesz az igazi karácsonyi ajándék!
Veér Károly
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A LETELEPEDÉS NÉLKÜLI ÁLLAMPOLGÁRSÁG MEGADÁSÁT KEZDEMÉNYEZI A HÉT
HATÁR ÖNKORMÁNYZATI SZÖVETSÉG
„Esztergom horizontját soha nem lehetett bezárni a 10 milliós
Magyarország keretei közé” – mondta Csáky Pál, a szlovákiai
Magyar Koalíció Pártjának elnöke a Hét Határ Önkormányzati
Szövetség (HHÖSZ) december 5-én Esztergomban megrendezett díszközgyűlésén. Ezzel emelte ki az egykori fővárosból
elindult kezdeményezés összmagyar jelentőségét.
Az önkormányzati szövetség létrehozását
2005. december 5-én, a sikertelen állampolgársági népszavazás egyéves évfordulóján
kezdeményezte Pálfi
István európai parlamenti képviselő és
Meggyes Tamás esztergomi polgármester.
A szövetség legfontosabb feladataként
a magyar nemzetnek
az Európai Unió által
biztosított új keretek
közötti egyesítését
jelölték ki. Pálfi István
tragikusan fiatalon bekövetkezett halála után az
elnöki teendőket dr. Becsey Zsolt EP-képviselő vette át.
A 2007 áprilisában újjáalakított egyesület
bejegyzése augusztusra történt meg. Azóta a
szövetség lendületes munkát folytat. A díszközgyűlés napjáig (a két alapítón kívül) összesen további öt EP-képviselő és a kilenc alapító önkormányzat mellett további hatvanhárom jelezte csatlakozási szándékát. Legtöbbjük
magyarországi, de Szlovákiából, Szerbiából és
Ukrajnából is jelentkeztek települések.
A szövetség számos olyan témát felkarol,
amely a határon átívelő magyar-magyar
kapcsolatok javításához hozzájárulhat. Így december 14-én a Partium, valamint Temesvár és
Szeged, illetve az Adriai-tenger közötti vasúti
kapcsolatok újjáélesztéséről, január végén az
Ipoly-hidak újjáépítéséről, a tavasz folyamán
pedig az új EGTC-rendeletről rendez szakmai konferenciát. A konferenciákon mindig
biztosítja a brüsszeli szakemberek jelenlétét,
ezáltal európai távlatot kíván adni a felvetett
kérdéseknek.
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A szövetség elnöke levélben kérte az önkormányzati és területfejlesztési minisztert, hogy
kétoldalú szerződések segítségével kezdeményezze Ukrajna,
Szerbia és Horvátország irányában az
önkormányzatok szabad határon átnyúló
társulásait lehetővé
tévő uniós EGTCrendelet érvénybe
léptetését e nem
uniós tagállamok esetében is. A december 5-ei közgyűlés
pedig határozatot fogadott el a magyarországi
nemzeti kisebbségek lélekszámarányos parlamenti képviseletének biztosítását lehetővé
tévő törvény megalkotásának támogatásáról.
Ugyancsak a december 5-ei közgyűlés fogadta el azt a politikai nyilatkozatot, amely a
letelepedés nélküli állampolgárság megadását
kezdeményezi az unión kívül maradó magyar
közösségek számára. A nyilatkozat a kettős
állampolgárság fokozatos kiterjesztését is
javasolja.
Az Esztergomban, a bazilika melletti Szent
Adalbert központban megrendezett közgyűlés
kulturális programmal kezdődött. Elsőként
a kéméndi Gyöngyösbokréta táncegyüttes
mutatott be kéméndi táncokat. Ezt követően Kecser György ferences diák szavalta el
Bartalis János erdélyi költő Isten kezében
című versét, majd a Ghymes együttest alapító
Szarka testvérek muzsikáltak.
A közgyűlés hivatalos napirendi pontjai között bemutatásra került a tervezett honlap, a
szövetség információs lapjának első száma, és
újabb 18 tagjelölt felvételéről is döntöttek.

A díszközgyűlést levélben köszöntötte Mádl
Ferenc volt köztársasági elnök úr, melyet Gróh
Gáspár, az elnöki titkárság vezetője olvasott
fel.
Kovács Zoltán határőr ezredesnek az új schengeni határőrizeti rendszert bemutató előadását
nagy érdeklődés és számos fontos kérdés
követte. A schengeni tagságnak a magyar
nemzetrészek közötti kapcsolatokra gyakorolt
hatásáról saját személyes élményeit is felelevenítve Csáky Pál, az MKP elnöke beszélt.
Sürgette a magyar-magyar határnyitást, egyben
reményének adott hangot, hogy a schengeni
övezetben sikerül új alapokra helyezni a magyar-szlovák viszonyt is.

A közgyűlés záró előadását dr. Pákozdy Csaba, a Miskolci Egyetem adjunktusa tartotta
a kettős állampolgárság jogi kereteiről. Mint
elhangzott, az állampolgárság megadása, meg
nem adása az állam szuverén joga, s bár egy
1997-es nemzetközi egyezményhez Magyarország is csatlakozott, ez nem akadályozza az
állampolgárság nyelvi és kulturális ismeretekhez
kötött megadását. Az is elhangzott, hogy
téves az a felfogás, miszerint Ukrajna törvényei
kizárják a kettős állampolgárság intézményét.
Az ukrán törvények ezt a kérdést egyszerűen
nem szabályozzák, de tiltó hatályú jogszabály
nem létezik.
A közgyűlés a fentieknek megfelelően fogadta el azt a politikai nyilatkozatot, amelyet
Szili Katalin házelnök asszonynak és Kiss Péter
kancelláriaminiszternek is megküldenek.

A T artalomból:
ÉVÉRTÉKELŐ – 7-9. OLDAL
A Közép-dunántúli Régiót alkotó három megye közgyűléseinek elnökei, Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, dr.
Völner Pál és Lasztivicza Jenő tekintenek vissza a 2007-es esztendőre.

SOLYMÁRON JÁRTUNK – 24-26. OLDAL
A régiónkkal szomszédos Solymáron, a Budai-hegység és a Pilis közötti medencében a hetvenes években alig
négyezren, ma pedig 9800-an laknak, az előrejelzések szerint ez a szám hamarosan tízezer fölé emelkedik.
A jelentős német nemzetiségi hagyományokkal rendelkező nagyközségben 1300 vállalkozás működik, szinte
valamennyi áruházlánc nyitott itt üzletet, és újabb cégek szeretnének betelepülni.

INTELLIGENS ENERGIARENDSZEREK – 42-43. OLDAL
A Budapesti Műszaki Főiskola évek óta hagyományosan minden év novemberében megemlékezik a Magyar
Tudomány Ünnepéről. Az eleinte mindössze egy napos rendezvény mára egy hónapos rendezvénysorozattá
nőtte ki magát, ahol tíz-tizenöt konferencián, előadáson vehetnek részt a meghívottak és az érdeklődők.

II. REGIO REGIA SZÉPSÉGFESZTIVÁL 49-66. OLDAL
Az első rendezvény sikere után második alkalommal is megrendezésre kerül a Közép-Dunántúli Régió egyedülálló
rendezvény-sorozata a Regio Regia Szépségfesztivál.
A szépségfesztivál 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.
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Tatabánya

ADOMÁNY A FELLNER JAKAB
SZAKISKOLÁNAK

A korábbiakhoz hasonlóan a Grabofloor a
jövőben is igyekszik lehetőséget biztosítani
a tanárok és a szülők számára, hogy meglátogassák a padlógyárat, hiszen a Grabofloor a gyakorlati képzésben is partner.
Azok a diákok, akik jártak az üzemben,
intézményével, hogy építse be oktatási te- elragadtatással beszéltek a világszínvonalú
vékenységébe a műanyagipari szakemberek gyártási technológiáról, és magabiztosan
képzését.
várták a munkába állásukat.
Biztosan szerepe volt az eddigi adományoknak abban a
fogadókészségben,
amelyet a Fellner
Jakab
Szakközépiskola tanúsított a
Graboplast igényével
kapcsolatban. A megbeszéléseket nagyon
hamar tettek követték,
és két éve 12 fővel
megkezdődött
az
oktatás a műanyag-feldolgozó szakon.

A Graboplast ZRt. támogatáspolitikájának évtizedek óta az
az alapfilozófiája, hogy az oktatás támogatása egy gazdasági
vállalkozás számára nem csak erkölcsileg jelent jó megítélést,
hanem a gazdálkodók számára is ígéretes lehetőségeket tartogat.
A Tatabánya Középfokú Oktatási Intézményeiért Közalapítványt immár hetedik
éve támogatja társaságunk évente növekvő
összeggel. Idén a Graboplast vezetői úgy
döntöttek, hogy az idei 500000 forintos
támogatást célzottan a Fellner Jakab Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskolának adják. Az adomány átadására
2007. december 4-én ünnepélyes keretek
között kerül sor.
A Grabofloor tatabányai padlógyárban a
9 évvel ezelőtti indulás éveiben betanított
munkások álltak a gépek mellé, s igyekeztek elsajátítani a szakma fortélyait. Három
évvel ezelőtt felmerült annak az igénye,
hogy a Graboplast kapcsolatot keressen
Tatabánya valamelyik középfokú oktatási
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Még az Állami Számvevőszék tapasztalt szakemberei is meglepődtek, amikor a Fejér Megyei Önkormányzat 2002-2006.
közötti gazdálkodását vizsgálva azt látták, hogy a felhalmozási, beruházási kiadásokra az éves költségvetésen belül alig két
százalék jutott. “Sehol nem láttunk még ilyen arányokat” – jelentette ki a vizsgálatról tartott sajtótájékoztatóján dr. Lóránt
Zoltán főigazgató. Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya a közgyűlés
mostani elnöke tehát zűrzavaros viszonyokat örökölt.
– „Potyognak a csontvázak a szekrényből” a megyeházán. Lehetett
erre számítani?

– Tulajdonképpen semmi meglepetés nem
ért. Az ÁSz-vizsgálat eredménye igazolta, hogy az előző közgyűlés vezetőinek
gazdálkodása sok esetben nem felelt meg
a jogszabályoknak sem. A főjegyző ellen
csak azért nem kezdeményeztünk fegyelmi
eljárást, mert már nem dolgozik a hivatalban. Ezek a tények külön figyelmeztetést
jelentenek nekünk, hogy folyamatosan át
kell gondolnunk a gazdálkodást. Nem
a múlttal kell azonban foglalkoznunk, a
választók előtt kell megfelelnünk.
– Lehet-e normálisan működtetni a
megye intézményeit ebben a helyzetben?

– Fejér megyében, de az egész országban
az intézmények és különösen az ápológondozó otthonok a működőképesség
határán vannak. A kormányzat süket ezekre
a problémákra, az állami elvonások, a

diszkriminatív pénzelosztás miatt nem tudják teljesíteni szinte a minimális követelményeket sem. Elfogadhatatlan a kormányzati
pökhendiség, ezért ebben az ügyben az
Európai Uniohoz fogunk fordulni, biztosan
ott is meglepődnek majd a súlyos tények
hallatán. Az idei évtől az illetékbevételek
már az APEH-hez folynak be, így elvették
a bevételi lehetőségünket, ugyanakkor
az SzJA visszaosztásakor 50 százalékkal
kevesebbet kapunk. Ezen sem kell meglepődni, hiszen előző minisztersége idején
Lamperth Mónika kerek-perec megmondta: a falvakat és a megyéket a kormány
nem támogatja! Szerintem, aki vezetőként
így gondolkodik, az hihetetlenül veszélyes
a társadalom számára. Az alkotmány- és
törvénysértő intézkedések a megyék megszűnéséhez vezethetnek, pedig az ezeréves
megyerendszer kiállta az idők próbáját.
Ezért örömteli, hogy az Alkotmánybíróság
nemrég kimondta: a közigazgatási hivatalok
regionális átszervezése alkotmánysértő, az
önkormányzati törvényt nem lehetséges
egyszerű többséggel
megváltoztatni! A jogsértés megszüntetésére
2008. június 30-áig
kapott
lehetőséget
a kormányzat. Ez a
határozat megkérdőjelezi számukra mindazokat a döntéseket,
amelyeket
október
elseje óta születtek
az önkormányzatokkal
kapcsolatban. Nagy
dolog ez, kellene végre a felelősségre vonás

Fejér megye

„EGYÉRTELMŰEN KELL EZEKRŐL A
DOLGOKRÓL BESZÉLNI!”
is, hiszen mindezt ők is világosan látták,
mégis máshogy cselekedtek. Egyértelműen
kell ezekről a tényekről beszélni!
Az APEH segítségével a félelem országává
változtatták ezt az országot, hiszen ha az
illetékhivatalok után a földhivatalokat is
bekebelezik, akkor egyetlen kattintással
bármely állampolgár adatait azonnal láthatják. Nem az adóhátralékok behajtása,
hanem a félelemkeltés a cél. Nem véletlen
a társadalmi felháborodás, a tüntetések,
a sztrájk! Mintha vissza akarnánk lépni a
totalitariánus rendszerek felé.
– Lát-e kiutat a megyék számára
ebből a helyzetből?

– Nem siránkozhatunk, eszközöket kell
találnunk a kiúthoz. Bár nincsenek illúzióink, az egyik ilyen a pályázati rendszer,
ehhez kell kapcsolódnunk. A másik a
hitelfelvétel, 1,2 milliárdos fejlesztési hitel
felvételére kényszerültünk, hogy a térség
lakossága számára fontos projektek megvalósulhassanak, tudjuk biztosítani a pályázati
önrészt. A harmadik a kötvénykibocsátás,
ezt kétmilliárd forintos összegben valósítottuk meg. Készülünk a jövőre, a feladatokra.
Bízunk abban, hogy ez a kormány hamarosan csak egy rossz emlék lesz!
– Milyennek látja az elmúlt esztendőt?

– Elsősorban küzdelmesnek, munkásnak.
Mindent megteszünk feladataink ellátása
érdekében, jó kapcsolatokat ápolunk
szervezetekkel, intézményekkel. A megyei
képviselők dolgoznak a településeken,
azok érdekében. Tudjuk, hogy az emberek
becsületesek, szeretnek dolgozni. Ezért
külön öröm, hogy nem kényszerültünk
tömeges elbocsátásokra, amíg lehet, tartjuk
is magunkat ehhez. Az önkormányzatoknak
pedig hitet, erőt, biztonságot és segítséget
kell nyújtanunk. Ennek reményében kívánok
minden Fejér megyei polgárnak boldog karácsonyt és sikeres újesztendőt!

Vk.
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Komárom-Esztergom megye

A MEGYÉK EZT IS TÚL FOGJÁK ÉLNI

Bár drasztikusan csökkent az állami finanszírozás, nőtt az elvo- abban az esetben szabadna leépítésekkel
nás mértéke, nehezebbé vált a megyei intézmények fenntartása, fedezni a pénzügyi hiányt, amennyiben ez
dr. Völner Pál a Komárom-Esztergom megyei Közgyűlés elnöke nem megy az egészségügyi ellátás rovására.
bizakodva várja a 2008-as évet.
– Immár egy éve van az elnöki poszton.
Nehezebb, vagy könnyebb munkára
számított?

– Amikor megválasztottak a KomáromEsztergom megyei önkormányzat elnökének,
nagyjából hasonló munkára számítottam, mint
amilyent az elmúlt tizennégy hónapban tapasztaltam. Arra azonban nem gondoltam,
hogy a kormány ilyen drasztikusan, durván
és folyamatosan lehetetleníti el a megyék
helyzetét. A pénzügyi helyzet így jóval nehezebbé teszi a feladatokat. A kormányzat csak
az adóknál ötszáz millió forinttal csökkentette
az idei finanszírozásunkat, de a normatívák
tavaly és idén is háromszáz-háromszáz millió
forint mínuszt eredményeztek. Ugyanennyi a
kiesés az illetékhivatalok elvonása miatt.

zetett finanszírozás rendkívül kedvezőtlenül
érintette a kórházat. Szerencsére a korábbi jó
gazdálkodásnak köszönhetően a Szent Borbála kórház még egyensúlyban van, el tudja
látni a feladatait, de a finanszírozás nem fedezi a költségeket. A helyzeten semmit nem
változtat a vizitdíj további fenntartása, hiszen

– Az állami finanszírozás problémái mennyire hatottak ki a megyei
fenntartású intézményhálózatra?

– A megyei intézmények az idei évben
kevéssé érezték meg az állami finanszírozás
visszásságait, noha már 2007-ben is kellett
olyan döntéseket hoznunk, amelyek megszorításnak tűntek. Mivel nem maradt fedezetünk,
meg kellett szüntetnünk a közalkalmazottaink
étkezési hozzájárulását, és a Szent Borbála
Megyei Kórházban is leépítéseket kellett foganatosítani, noha az elbocsátások nem
voltak olyan mértékűek, mint az ágyszám
csökkenés. Az intézmények fenntartása jövőre lényegesen nehezebb feladat lesz. Az
állami finanszírozás visszásságai miatt előre kell
lépnünk a megtakarítások irányába, ez pedig
a korábbi színvonal rovására mehet. Az állami
finanszírozáshoz igazodóan csökkentenünk
kell a feladatellátást, a többi megyéhez
hasonlóan Komárom-Esztergomban is számolnunk kell intézmény összevonásokkal. A
lépések megtételénél természetesen szigorúan
ügyelnünk kell a törvényi előírásokra.

ez csak elenyésző összegeket hoz be a rendszerbe. Sőt mivel jócskán visszaveti a betegforgalmat, csökken a központi finanszírozás
is. Az egészségügyi biztosítók privatizációja
szintén nem lesz kedvező, mivel a biztosítók
működési költsége, illetve profitja a befizetési
összegeket fogja csökkenteni. Azt az összeget sem látom biztosítottnak, amit jelenleg az
OEP átutal a kórházak biztonságos működésére. A Szent Borbála Megyei Kórházban
tavaly voltak leépítések. Az csak apró siker
lehet, hogy a tizenöt százalékos ágyszámcsökkentést nem egész tíz százalékos elbocsátással
– Mai életünk neuralgikus pontja az tudtuk megoldani. A jövőben nem tervezünk
egészségügy. Hogy látja a Szent Bor- további leépítést, hiszen nem szabad elfeledbála Kórház helyzetét?
kezni a szakmai követelményekről. A beteg– Az egészségügyben az április óta beve- ellátásnak továbbra is működnie kell. Csak
8 Regio Regia 2007. december

– Milyen az együttműködés a megyegyűlés frakciói között, kap-e az
ellenzéktől segítséget?

– A megyei közgyűlés frakcióival korrekt a
viszonyom. Néhány esetet kivéve majdnem
mindig együtt szavaz a testület. Inkább
olyan kérdéseknél adódik feszültség az ellenzékkel, amelyek a kormányzati intézkedések
megítélését szolgálják. Sajnos a megyében
ellenzékben lévő, baloldali képviselőtársaink
igyekeznek betartani a pártfegyelmet, így
nem csak a Parlamentben, hanem helyben
sem tudnak kiállni a megye érdekeiért.
– Mire számíthat a megye 2008-ban?

– Amíg a kormányzat nem változtat a
me-gyékkel kapcsolatos álláspontján, a
jövőben sok jóra nem számíthatunk. Láthattuk, hogy a közigazgatási hivatalokat
is regionalizálni akarták, amiről kiderült,
hogy alkotmányellenes volt. Láthattuk,
hogy a területfejlesztési pénzeket a régiókhoz csoportosították át, mert a régióknál képzelte el a kormányzat a megyei
funkciók ellátását. Át kellene olvasniuk az
alkotmány vonatkozó passzusait. Bízom
abban, hogy mindenféle nyomás ellenére
a megyék ezt a kormányzatot is túl fogják
éli. Mert a megyék ezer éven át túlélték az
összes kormányt, a törököt, a tatárt, vagy
épp II. József intézkedéseit. Hiszem, hogy
megőrizzük az intézményrendszerünket, el
tudjuk látni a feladatainkat, megvalósítjuk
azokat a fejlesztéseket, amelyekre lehetőségeink nyílnak. Reményeink szerint 2008.
legalább olyan jó év lesz, mint az idei esztendő volt. Talán furcsán hangzik, de az elmúló év minden nehézségünk ellenére adott
pozitív élményeket: átadtunk egy pszichiátriai otthont, elkezdtük egy szakközépiskola
teljes rekonstrukcióját. Olyan fejlesztések
történtek, amelyek feljogosítanak, hogy úgy
ítéljük meg: a nehézségek ellenére Komárom-Esztergom megye tud a huszonegyedik
század irányába mozdulni. Ehhez kívánok
mindenkinek boldog ünnepeket!
Vk.

Másfélszeresére nőtt az önkormányzati fenntartású intézmények száma Veszprém megyében, de ez nem jelentette a feladatellátás színvonalának csökkenését. 2007 nehézségeiről és
eredményeiről kérdeztük Lasztovicza Jenőt, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnökét.
– Az elmúlt egy esztendő alatt
milyen tapasztalatokat szerzett?

– Az elmúlt év bebizonyította számomra, hogy igen nehéz a feladat,
amit felvállaltam, de úgy hiszem, munkatársaim segítségével, sokszor igen
nagy áldozatokat hozva, de sikerült a
megszorítások, és az egyre csökkenő
központi források ellenére a megyei önkormányzat kötelező feladatait jó színvonalon ellátni. Emellett igyekeztünk az
önként vállalt feladatoknak is megfelelni
szűkös anyagi keretünk ellenére.
– Hogyan változott a megyei intézmények helyzete?

helybővítése). Mindemellett a 2007.
évben a települések támogatására
150 millió Ft pályázati önerő kiegészítő keretet biztosítottunk.
Már önmagában az is eredménynek
tekinthető, hogy sikerült a megye gazdálkodásának a tervezett hiányon belül
maradni, amely köszönhető az Intézménygazdálkodási Csoport (Kincstár)
kialakításának is. Bízom benne, és minden
eszközzel arra törekszünk, hogy a továbbiakban is egyensúlyban tudjuk tartani a
megye egészének gazdálkodását.

– Ez év szeptemberében húsz intézmény került a megyei önkormányzathoz, így összességében már ötvenről
kell gondoskodnunk. Igen nagy kihívást
jelent ezek megfelelő színvonalon
történő működtetése, de szigorú gazdálkodás mellett, a megfelelő, olykor
nem népszerű, de szükséges döntések
meghozatalával sikerült megtartani az – A következő év tervei?
eddigi színvonalat.
– 2008-ra a tervezett működési hiány
közel ötszáz millió forintra tehető, az
– Milyen eredményei voltak az el- átvett intézmények működtetése másfél
múlt évnek?
milliárd forintba kerül. Ezt számításba
– Különösen büszke vagyok arra, hogy kellett venni, amikor a következő esza megyei kórház adósságállománya nem tendőt terveztük. Nagy lehetőségnek
növekedett tovább, tartom a megyei önkormányzat tervea helyi döntésho- zett kötvény kibocsájtással kapcsolatos
zók
józanságának döntését, amely lehetővé teszi majd a
köszönhetően, an- megtérülő beruházások megindítását,
nak ellenére, hogy illetve az uniós források mind hatékosajnos az országban nyabb kihasználását.
szinte
mindenhol Összességében tehát elmondható,
egyre
súlyosabb hogy a kötelező feladatok jó színvohelyzetbe kerülnek nalon való ellátása mellett terveink és
az egészségügyi in- reményeink szerint szeretnénk részt váltézmények. 2007 lalni bevételnövelő, illetve költségcsöknyarán a közel 200 kentő beruházások beindításában is.
milliós adóssággal Az év végéhez közeledvén ezúton is
küszködő
sümegi szeretném megköszönni a megyei önkórház integrációját kormányzat és intézményei valamennyi
is sikerült meg- dolgozójának az egész éves áldozatos
oldani. Az anyagi munkáját, hisz ők is részesei voltak
nehézségek ellenére annak, hogy a 2007. évet eredméa korábban megkez- nyesen tudjuk lezárni.
dett beruházásainkat Szeretném egyúttal megragadni az alfolytattuk, ill. be- kalmat, hogy nemcsak Veszprém
fejeztük (Szemünk megye, hanem a régió valamennyi
fénye
program, polgárának békés, boldog karácsonyi
intézményi fűtéskor- ünnepeket, és sikerekben gazdag bolszerűsítések, Dáka dog új évet kívánjak!
címzett támogatással
K.N.-V.É.
megvalósuló férőRegio Regia 2007. december
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Veszprém megye

A SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS
EREDMÉNYEI

AZ AJKAI JÁRMŰIPARI ÉS
MECHATRONIKAI KLASZTER
ELNÖKSÉGÉT KÉRDEZTÜK…

funkciókkal, 2005. január 1-jén. Az
elmúlt néhány év működése folyamatosan
arra inspirálta a társaság tulajdonosi körét,
hogy újabb és újabb feladatokat adjon a
Kft-nek. Ezekből bemutatásképpen csak
néhány: 2004. évben megvásároltuk a
MAL Magyar Alumínium Termelő és
Kereskedelmi Részvénytársaságtól az ajkai
munkásszálló épületeket, és 59 lakásos
társasházzá alakítottuk át, közben újabb
feladatokkal bővült a tevékenységi kör.
Azok a feladatok, amelyeket eddig különAJKAIT KFT. – CSITE ANTAL
külön láttak el az önkormányzati érdekeltséÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
gű körhöz tartozó intézmények, átkerültek
– Az Ajkait Befektetési és Fejlesztési Kft. a társasághoz. Meg kellett szervezni és
– röviden Ajkait Kft. – a 2003. június rendszerbe kellett foglalni a vagyonvédel1-jével megalapított AjkaPark Parkolási met, vagyonhasznosítást, az objektumok
őrzését, az intézményi
takarítást, a munkahelyi
étkeztetést és az önkormányzati vagyontárgyak
(ingó- és ingatlan vagyon) vagyonbiztosítási
szerződés közvetítését.
A felsoroltakon kívül
társaságunk működteti
a fizető parkolási rendszert, amelyet mint
szükséges
rosszat,
2003. július 1-jével
vezetett be Ajka Város
Önkormányzata.

Novemberi számunkban megismerhették az Ajkai Járműipari és Mechatronikai Klaszter alapvető céljait, terveit.
A klaszter elnökségének két
tagjától azt kérdeztük, mit
várnak a közös munkától, milyen célokat tartanak igazán
fontosnak és mit tehetnek ők
a klaszterért.

Intézmény, mint a városi fizető parkolási
rendszer meghonosítója, üzemeltetője és a
2004. július 8-án létrehozott Ajkait Kft.
házasságával jött létre megváltozott, alapvetően kibővített

– Az Ajkai Járműipari
és Mechatronikai Klaszter esetében a cél az
önkormányzati jellegű
feladatok felvállalása
volt, hiszen a szerveződésben a cégeken
túl a városnak is szerepet kell vállalni, és
erejéhez mérten segíteni a klasztert a kitűzött célok elérésében.

Ingatlankezeléssel, vagyongazdálkodással
foglalkozó gazdasági társaságként a logisztikai központ létrehozásával kapcsolatban
mutatkozik együttműködési lehetőség.
A központ a klaszter tagjain túl a város
termelő üzemeinek is kulturált raktározási
lehetőséget biztosítana. A felépítéshez
csak a kezdeti lépés a terület tulajdoni
jogának átadása. Szerepet kell vállalnunk
a kivitelezéshez szükséges anyagi háttér
kialakításában is, amelyet terveink szerint
a lehetséges pályázatokon, támogatásokon
túl befektetők felkutatásával és megnyerésével teremtünk meg. A projekt befejeztével
pedig a működtetési, üzemeltetési feladatok színvonalas ellátása vonatkozásában
kapcsolódhat az Ajkait Kft. a klaszteren
belül vállaltakhoz.
– A város 18 autóipari beszállító társaságának földrajzi koncentráltsága csökkenti a
szállítási költségeket, a logisztikai központ
megoldja a raktározási problémákat, és a
néhány kilométeren belül elérhető, szakmailag jól képzett munkaerő vonzó célpontot
jelenthet akár a külföldi, akár a hazai befektetőknek, amikor eldöntik, hová építsenek
alkatrészgyártó vagy összeszerelő üzemet.
Személy szerint remélem, hogy a klaszter
elősegíti az ajkai vállalkozások együttműködését, közös gondolkodását, hiszen a
jövőben csak azok erősödhetnek meg,
akik együtt, egymást kiegészítve tudnak
dolgozni, tervezni. A városi vállalkozások
fejlődésének, megerősödésének eredményeként javul a munkaerőpiaci helyzet;
több munkahelyen magasabb színvonalú
foglalkoztatás jelentkezik majd, ezáltal
pedig jobban, kulturáltabban, nagyobb
létbiztonságban élhetnek az ajkaiak.

AJKAI ELEKTRONIKAI KFT.
– SEREGÉLYES KÁLMÁN ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
– Cégünk 1962-ben, a Videoton ajkai
gyáraként kezdte meg tevékenységét,
ekkor szórakoztató elektronikai termékek
részegységeinek, alkatrészeinek gyártása
volt a fő profil. A nyolcvanas években
aztán katonai rádiók szerelésével bővült
a paletta, a munkaerő létszáma pedig
elérte a 2500 főt. A keleti piac öszszeomlása után 1992-96 között négy
magánszemély tulajdonában volt a gyár.
Quattro néven 400 fővel működött,
ekkor már az autóiparban is, kezdetektől
a Magyar Suzuki beszállítójaként.
1996-ban került a Műszertechnika
Holding tulajdonába, és azóta működik
Ajkai Elektronikai Kft. néven. Kapacitásának háromnegyedét az autóipar
– sajtolt termékek, karosszériaelemek,
ajtózsanérok, nyitáshatárolók és fröccsöntött műanyag elemek (kilincs, üléselemek) –, negyedét az elektronika,
elektro-mechanika – potenciométerek,

termikus kapcsolók - köti le. Legjelentősebb partnerünk a Suzuki, a General
Motors, közvetlen beszállítói vagyunk a
Valeo és a Johnson Controls magyarországi gyárainak, de közvetetten szállítunk a Toyota és a Renault

modellekbe is, míg az elektronikai terü- Az Ajkai Autóipari és Mechatronikai
letén a Bourns és az Otter Controls a Klaszter esetében a leghangsúlyosabb
fő vevők.
feladat a regionális képviselet, az oktatás, szakmai továbbképzés, és azon
– 2007-es esztendő várható forgalma projektlehetőségek feltárása és kihaszmeghaladja a hatmilliárd forintot, mind- nálása, ahol a klaszter katalizátorként
ezt 680 fővel értük el. Az év utolsó működhet, segítheti, támogathatja
negyedének nagy változása, hogy eddigi tagjainak munkáját.
legnagyobb bérlőnk, a Payer
Elnökségi tagként fontosIndutries kiköltözésével
nak tartom a klaszter
8000 m2 termelési
regionális képviseleti
terület
szabadult
szerepét,
hiszen
fel. Ennek azonban
rendelkezésre állcsak a felét adjuk
nak az eszközök
ismét bérbe, a másik
és kapcsolati tőke,
felét birtokba veszi
hogy minimalizált
műanyag- és a sajtoforrásból viszonylóüzemünk, amelyeket
lag nagy hírverést
idén összesen 160 millió
biztosítson a képviselt
forint értékben fejlesztettünk,
ügyeknek.
25-30 milliót költünk a szerelde és
A tagok, mint gazdasági társaságalvanizáló területen, és még 35-40 gok között, illetve vállalkozás és önkorm i l l i ó n y i mányzat között pedig fórumot jelent a
b e r u h á z á s tapasztalatcserére, a párbeszéd kialakus z e r e p e l lására. A klaszter tevékenységének köterveinkben szönhetően javul a térség ismertsége és
jövő febru- elismertsége, ezáltal a város és környeárig.
zete minőségi életet tud nyújtani, amely
kisebb elvándorláshoz és képzettebb
– Az Ajkai munkaerő-forrás kialakulásához vezet.
Elektronikai – Véleményem szerint a rövid távú terv,
Kft. 2002 hogy megtanuljunk „klaszterül”. Tény,
óta
tagja hogy létrehoztuk a klasztert, eleget
a
Pannon tettünk a formai követelményeknek, de
A u t ó i p a r i ettől az még nem működik.
Klaszternek Nekünk, tagoknak kell megtanulni műés 2003 ködtetni a szervezetet, meglátni a leheóta a Pannon tőségeket, egymásban gondolkodni. A
Elektronikai klaszterben végzett munka nem azonnal
Klaszternek. Az elmúlt évek alatt ala- megtérülő beruházás, nem az elsődleges
pos, részletes tapasztalatot szereztünk érdekeket szolgálja, hanem hosszú távon
az ilyen együttműködésekben, ezt teremt értéket, de ezért tenni is kell.
szeretnénk továbbadni, kamatoztatni
Vitkóczi Éva
Ajkán.

TUDÓSÍTÁS AZ AUTÓIPARI
ÉS FÉMIPARI KONFERENCIÁRÓL
megfelel a környezetvédelmi elõírásoknak,
recycling-képes – ismertette. Mindezek
miatt a kutatás-fejlesztés motorja az energetikában, a vegyipariparban, az energetikai gépiparban, környezetvédelmi iparban,
továbbá – a logisztikában, a globális
tervezés és gyártásszervezésben, a globális
alapkutatásban.
Mindez a mobilitás miatt fontos, hiszen
vitathatatlan tény, hogy az emberi lét ma a
mobilitásra épül. Az automobilizmus pedig
a mobilitás meghatározó alapeleme. A
szolgáltatást biztosít a szakma biztonságos mobilitás fenntartása, intenzívebbé tétele,
és EUhoz illesztett gyakorlásához. (Bõvebb fejlesztése ma egyértelmûen a technikai
információ: www.aoeportal.hu)
elõrehaladás meghatározó jegye. Nem
az ûrkutatás, nem a fegyverkezés, nem a

A résztvevõk igényeihez igazított felnõttképzés szakmai, intézményi, személyi és tárgyi feltételei az egész életen át tartó tanulás gyakorlatának elterjedéséhez az autóipar és a fémipar területén. Ez a mottó szerepelt azon a meghívón, amely november
utolsó hétfõjére invitált egy egész napos Autóipari és Fémipari
Konferenciára Gyõrbe, a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzõ Iskolába. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával az IPOSZ Kht. egy olyan konferencia
sorozat szervezésébe kezdett, amelynek öt állomása lesz az
ország különbözõ régióiban meghatározott szakmacsoportok
számára.
A mintegy száz érdeklődőt vonzó konferencia jelentõségét mutatja, hogy a
megjelenteket, az eseményt méltatva,
rövid megnyitó beszédben köszöntötte
az intézmény igazgatója, Rákóczi Tibor,
majd Gyõr polgármestere, Borkai Zsolt, a
Peugeot Hungária Kft. igazgatója, Horányi
István, a Gyõri Nemzetközi Ipari Park
Kft. ügyvezetõ igazgatója, Balogh László,
a Gyõri Ipartestület ügyvezetõje, Hancz
István és természetesen a rendezvény fõ
szervezõje, az IPOSZ Kht. Ügyvezetõ
igazgatója, Varró Zsuzsanna.
A délelõtt az autóiparé volt. E szekció
levezetõ elnöki tisztét az Autószerelõk
Országos Egyesületének (AOE) elnöke,
Spindler Tibor töltötte be. Az egyesület
1999 márciusában alakult a budapesti
Mûszaki Egyetemen, 34 alapító taggal,
mára már, szerte az országban, 524-en
csatlakoztak. Az AOE célja: az egyesület
tagjainak szakmai információk nyújtása,
szakmai érdekvédelme és képviselete, ezen
tevékenységek koordinálása, szervezése.
Van regionális irodájuk Oroszlányban
és Gyõrben is. Miért érdemes AOE
tagnak lenni? Az egyesület elnöke így
fogalmazott: A szakma elsõszámú szakmai
érdekképviselete, amely teljes terjedelmében végrehajtja az autójavító vállalkozások
érdekeinek képviseletét és érvényesítését.
Tagok részére teljes körû

Dr. Nagyszokolyai Iván egyetemi adjunktus (BME Gépjármûvek tanszék),
az AOE ügyvezetõ igazgatója a
gépjármûfenntartás szakképzési kihívásairól beszélt annak a ténynek tükrében,
hogy a gépjármû a technikai, technológia,
energetikai, környezetvédelmi fejlõdés
hajtóereje, legösszetettebb objektuma.
Milyen a maholnap autója? – tette fel
a kérdést az elõadó, majd a közlekedési
rendszer ezen intelligens elemét, az x-bywire rendszerek irányított, összehangolt
egységeibõl álló, digitális autó legfõbb
jellemzõit – önálló állapot felügyeletre és
kommunikációra képes, energiatakarékos üzemû,

távközlés! (Bár ide sorolható még a biotechnológia és a környezetvédelem, ám ez
utóbbi is szorosan összefügg az automobilizmussal.)
Az elõadó a globalizáció és az autógyártás
összefüggései legfontosabb felismeréseinek
ismertetése után az ember szerepérõl beszélt az autójavításban. Majd azt elemezte,
hogy a jövõben, az autóipar fentebb említett hihetetlen fejlõdésének idõszakában a
hiba megállapítását és a szerelést mennyiben lehet az emberre bízni?
Íme néhány „beszédes” szám: az autó
elõállítási

költségeinek 30%-át az
elektronika adja, az innovációk
90%-a az elektronikára épül. Összefoglalva: Az autófenntartás, a diagnosztika,
javítás jövõjét a piaci globalizáció határozza meg. A nagy volumenû felvevõpiacok
(BRIC országok), illetve a legfejletlenebb,
de még számító piacok határozzák meg
a technikai kezelés stratégiáját. A világon egységes rendszer kell. Az ember
(autószerelõ) ehhez már felzárkózni nem
tud, a fejlett országokban is csak kevesek,
tehát az ember szerepét a fenntartásban
minimalizálni kell. Mindez a jövõ, bár nem
is túl távoli jövõ.
A délutáni, fémipari szekción Géresi József, szövetségünk alelnöke, az Országos
Fémipari Ipartestület elnökhelyettese A
fém- és gépipari szakképzés helyzete az
Európai Unióban és Magyarországon

címmel tartott elõadást. Megállapította:
a szakképzést a gazdaság számára hatékonnyá kell tennünk! Az IPOSZ szakképzést segítõ tevékenységének fő iránya
a szolgáltató hálózat létrehozása a szakképzés területén és az információs háttér
továbbépítése. A 2007. évben operatív
fázisba került a II. Nemzeti Fejlesztési Terv
végrehajtása, érvénybe léptek a szakképzési és felnõttképzési törvény
módosításai. Az IPOSZ ezért meghatározta a stratégiai célokat a 2007- 2011
közötti idõszakra. Az IPOSZ a képzésben
a felnõttképzést tekinti legfontosabb feladatának, a szakképzés területén a vizsgabizottságokba való delegálását végzi. Az
új, moduláris OKJ érvénybe lépett, egy
sor kisebb kézmûves szakma kikerült belõle.
Ezek képzésének megoldása az IPOSZ
számára fontos feladat lesz a jövõben.
Az elõadó leszögezte: az igazi reform a
szakmunkásképzés megújítására késlekedik,
az iskolák és a duális képzési rendszer fi-

nanszírozásában még mindig
iskolai túlsúly van.
Az IPOSZ képes feladatokat és
felelõsséget vállalni a szakképzési rendszerek kialakításában és mûködtetésében.
Szövetségünknek kitartó lobbitevékenységgel sikerült elérnie, hogy 0-10 fõig
alkalmazottat tartó kisvállalkozások vissza
nem térítendõ eszközbeszerzési támogatása 250 millió forint értékben újra kiírásra
kerüljön. Az IPOSZ, a közös elõnyök
alapján, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyik legjobb partnere a képzésben
és a mestervizsgáztatásban is.
Az intézmény bejárása során meghallott
beszélgetésekbõl már derült: hasznos és
érdekes nap volt. Ki-ki megtalálta és megkapta azt, ami igazán érdekelte, ha pedig
a két nagy szakág közös konferenciáján a
másik szakterületét érintõ dolgok hangzottak el, azok is tudásuk gyarapodását
szolgálták.
tudósítónktól

BIOETANOL LELŐHELY
SZÉKESFEHÉRVÁRON
November 26-tól Székesfehérváron, a Metro áruházzal szemben lévő OIL! Kúthálózat töltőállomásán is vásárolhatunk
E85 oktánszámú üzemanyagot.
A Közép-dunántúli Régióban
másodikként nyitott – az első
Bábolnán van – etanol-kút tulajdonosát kérdeztük értékesítési tapasztalatairól.

300 liter E85 oktánszámú üzemanyagot
értékesítünk, jelenleg 229 forintba kerül
literje, ami a 95-ös benzin árához képes
60-70 Ft-os megtakarítást jelent.

ban nem okoz semmilyen meghibásodást.
Mára azonban elérhetőek olyan megoldások, amelyeket az autókba építve lehetővé
teszik a bioetanol használatát.

– Nyilván azoknak, akiknek alkalmas az autójuk a bioetanol használatára…

– Tankolás előtt azért mindenki
tájékozódjon gépkocsija garanciális
feltételeiről. A jelenleg kapható E85
üzemanyag télen is ugyanúgy viselkedik, mint normál hőmérsékleti
viszonyok közt?

– Pillanatnyilag nagyobb részben a hagyományos, benzines motorral szerelt autók
tulajdonosai tankolnak felesben bioetanolt
– Igen, a bioetanol 15% benzin és 85%
– Mekkora beruházást jelent egy és benzint együtt.
alkohol keveréke, amelyet vegyi adalékokműködő benzinkút kínálatát kiegé– Nem károsítja ez a normál motor kal kezelnek, hogy megfeleljen az ún. téli
szíteni E85-el?
normának, és ne okozzon nehézséget az
– Négy-ötmillió forintba került a kínálat- alkatrészeit?
indításnál.
–
A
népszerű
televíziós
autós
műsor,
a
bővítés, amelyet teljes egészében saját
Vitkóczi Éva
TotalCar
tesztje
szerint
ebben
az
arányerőből finanszíroztunk. A nyitás óta napi

A ROVAT MEGJELENÉSÉT TÁMOGATTA: FEHÉRVÁR AUTÓHÁZ
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, SZENT FLÓRIÁN KRT. 7.
TEL.: 06-22/525-000

Sárbogárd

Szélessávon elérhető Sárbogárd

VAN, AMI HATÁRIDŐ ELŐTT KÉSZÜL EL

Sárbogárd Város Önkormányzata, Mezőszilas, Nagylók és
Hantos összefogásával közösen pályázott uniós támogatásból
megvalósuló szélessávú infrastruktúra kiépítésére, a lakosság
részéről fokozottan jelentkező Internet hozzáférési lehetőség
biztosítására. A 258 millió forint összértékű beruházás jövő
március helyett idén októberben elkészült, mára átadták az
üzemeltetőnek.
A települések konzorciumát 2005
decemberében hirdették nyertesnek;
együttesen 194 millió forint összegű
vissza nem térítendő támogatást nyertek
az EU Gazdasági Versenyképesség
Operatív Programjából. A pályázathoz
szükséges önrész nagy részét a Belügyminisztérium szintén nem visszatérítendő
önerő alapjából finanszírozták, amely
újabb 39 millió forintot jelentett. Az
önerő fennmaradó hányadát a leendő
üzemeltető által biztosított bérleti díjból
finanszírozzák.

műszaki átadás-átvételre 2007 október
29-én került sor. A kivitelező 2007.
november 23-án a hivatalos projektzáró
felügyelő bizottsági ülésen, akkor már a
jogerőre emelkedett NHHH engedély
birtokában átadta a hálózatot az üzemeltető DKH részére.
A 2007 december 7-ei ünnepélyes
átadáson Gombaszöginé Dr. Balogh
Ibolya, a Fejér megyei Közgyűlés Elnöke
elmondta, hogy az idén módosították a

– „A Sárbogárdi kistérség tíz települése
sajnos még mindig a hátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartozik”.
Ezek fejlesztésének szükségessége érdekében a megyei önkormányzat közgyűlési tanácsnokot választott, és a megyei
önkormányzati, kistérségi és regionális
bizottsága és Fejér Megye Kistérségi
Fóruma kiemelt figyelmet fordít ezen
települések felzárkóztatására.
Az elnökasszony kiemelte, „együtt kell
küzdenünk azért, hogy az uniós források
pályázati kiírásaiban a „csak” hátrányos
helyzetű kistérségek, a területfejlesztési
szempontból kedvezményezett települések is elsőbbséget élvezzenek.”
A szélessávú infrastruktúra kiépítésétől
a megyei és a települési vezetés is azt
várja, hogy a munkaerő fejlesztése
mellett csökkenjen a munkanélküliség,

A projekt keretein belül Hantoson,
Nagylókon, és Sárbogárd le nem
fedett részein, valamint Pusztaegresen
multifunkcionális – internet, kábeltévé, IP telefon szolgáltatásra alkalmas
– optikai lefedő hálózatot alakítottak
ki, Mezőszilason pedig, ahol a kábeltévé a pályázat előtt is fogható volt, az
internet elérésére alkalmas micro hálózat
került kialakításra.
Juhász János, Sárbogárd polgármestere
elmondta, hogy a pályázat 2005 őszén
került beadásra, a települések konzorciumát 2005 decemberében hirdették
ki nyertesként. A támogatás megítélését
követően elsőként az országban került
kiírásra a közbeszerzés a kivitelező kiválasztására. A társulás még a támogatási
szerződés aláírása (2006. szeptember)
előtt jóval, 2006. március 2-án szerződést írt alá a Synergon Nyrt.-vel és
elkezdődött a projekt a hálózat tervezői
munkáival. A befejezési határidő a szerződés hatályba lépésétől számított 2 év,
azaz 2008 március volt, ám a kivitelezés 2007 októberében befejeződött, a
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területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerét, de Fejér megyét illetően a
kedvezményezettek köre nem változott.

élénküljön a helyi gazdaság, javuljon a
versenyképesség és mérséklődjenek az
elmúlt évtizedekben megnőtt társadalmi
egyenlőtlenségek.
Vitkóczi Éva

baloldali országgyűlési képviselő és a liberális SZÁZMILLIÓ SZAKKÉPZÉSRE
tárca együttműködése az értékközpontú po- Németh Árpád polgármester felelevenítette
litizálás sikerét bizonyítja.
az egyéves egyeztetés nehézségeit, hogy
öt ország 64 ajánlatával kellett versenyre
kelniük. Úgy fogalmazott, ami emberi ésszel
IGAZI ÓRIÁS VÁRPALOTÁN
Az AHI Roofingot tulajdonló Fletcher vállalható volt, azt vállalták a beruházás
Building Új-Zéland második legnagyobb megszerzése érdekében. Helt Tamás, az öncége. Ötven éve készít acél-alapú tetőfedő kormányzat gazdaságfejlesztési bizottságának
elemeket, ezt a konstrukciót világelsőként elnöke elmondta, hogy százmillió forintos
fejlesztette ki. Termékeit nyolcvan országban ajánlati csomagot tettek a cég asztalára. Az
forgalmazza, üzemei vannak Új-Zélandon, összeget a vállalat igényeit kielégítő szakAusztráliában, az USA-ban és Malajzi- képzés kialakítására fordítják. Ennek színtere
ában. A palotai 12 ezer négyzetméteres a Faller Jenő Szakképző Iskola lesz, a költüzemcsarnok 5,5 hektáros területen 2009 ségekhez a beruházó által fizetendő iparűzési
júliusára készül el, kezdetben száz embernek adó is fedezetet biztosít.
– Várpalota stratégiai kérdésként kezeli a
ad munkát.
KELL AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS
Chris Ellis elmondta, európai ügyfeleik minél befektetés ösztönzését – mondta Németh
Kóka János egyedülállónak nevezte, hogy az jobb kiszolgálása érdekében döntöttek az Árpád városvezető. – A város a kitörési
AHI Roofing vállalat belépésével immár Új- európai gyáralapításról. Magyarország mellett pontokat a magas színvonalú szakképzésben,
Zéland is felsorakozott azon országok mellé, a kivételes fogadókészség, a rendelkezésre a korszerű és környezetbarát technológiát
alkalmazó beruházások ösztönzésében látja.
Az AHI Roofing beruházásának jelentősége
túlmutat Várpalota határain, hiszen az a munkakultúra, amelyet a cég az új-zélandi vállalatok közül elsőként hoz Magyarországra, az
itt élő emberek közreműködésével elismerést
és sikereket hoz a vállalatnak és a városnak
egyaránt.

November huszadikán a Thury
várban nagy jelentőségű eseményre került sor. Németh Árpád polgármester vendégeként
Kóka János, az azóta lemondott gazdasági és közlekedési
miniszter, Chris Ellis, az AHI
Roofingot tulajdonló Fletcher
Building
alelnöke,
Anthony
O’Brien, az AHI európai értékesítési és marketingigazgatója
hivatalosan is bejelentették,
hogy az új-zélandi cég acél tetőfedőelemeket gyártó üzemet
létesít Várpalotán.

Várpalota

ÚJ-ZÉLANDI ÓRIÁS VÁRPALOTÁN

TETŐ ALÁ HOZZÁK…

melyek jelentős beruházásokat hajtanak végre
hazánkban. Reményét fejezte ki, hogy az elsőt további térségbeli cégek követik. Mint
mondta, ehhez jó gazdasági környezet, infrastruktúra és úthálózat várja a betelepülőket.
Kóka János hangsúlyozta azt is, az ITDH
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. mellett a jobboldali városvezetés, a

álló földterület és a képzett munkaerő szólt.
Hozzátette, hogy hosszú távra terveznek.
– Az új gyárban helyi alkalmazottakat
kívánunk foglalkoztatni, a toborzás során a
megfelelő szakképzettséggel és tapasztalattal
rendelkező munkatársakat keressük – tette
hozzá az alelnök.

Az AHI Roofing 1957-ben, a világon
elsőként fejlesztette ki acélból készült tetőfedőlemezeit. Az azóta eltelt 50 évben a
világ több mint 80 országában jelent meg
termékeivel a piacon. A termék alapját a
kiváló minőségű alucink borítású acéllemez
adja, melyet speciális technológiával formára
préselnek, és új-zélandi terméskőzúzalékkal
vonnak be.
Az ún. Gerard-típusú tetőfedők, valamint
azok tartozékai az európai piacokon kerülnek
értékesítésre, kiváltva ezzel a korábban jellemzően Európán kívülről származó importot.
Az AHI Roofing 100%-os tulajdonosa
az aucklandi székhelyű Fletcher Building
Limited, mely a világ számos pontján van jelen. A Fletcher Building Új-Zéland második
legnagyobb vállalata, melyet az új-zélandi és
ausztrál tőzsdén is jegyeznek.
Vk.
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Tokod

A római kori település ma is szépen fejlődik

TOKODON ÖNERŐBŐL
ÉPÜL A TORNACSARNOK
Komárom-Esztergom megye több mint ezeréves múltra viszszatekintő települése Tokod. Esztergomtól és Dorogtól csupán
néhány kilométerre fekszik. Északról a Duna, délről pedig a
Gerecse biztosítja a gyönyörű természeti környezetet az itt
élőknek. A nagyközség múltjáról, jelenéről Pánczél Mihály polgármesterrel úrral beszélgettünk.
– Maradt fönn valami kézzel fogható emlék a több mint ezer éves
múltból?

– Tokodon – ha jól tudom – több településrész is található?

– A legnagyobb Tokod-belsőközség, ez a
hagyományos falu belterülete, a 4400 fős
lakosság fele itt él, míg a üveggyári lakótelepen 1800-an, az ebszőnybányai részen
pedig 400 tokodinak van az otthona.
Tokod-altáró is a településhez tartozott, de
ők időközben önállóvá váltak. Ez a településszerkezet komoly többletmunkát jelent,
hiszen gyakorlatilag mindenből három van:
rendezvényekből,
közmeghallgatásból,
stb., stb. De ugyan ezért van kettő az
óvodából, orvosi rendelőből, iskolából,
bár ez utóbbit már összevontuk, így tár– Két fogalom mindenképpen erősen kötődik Tokodhoz: bányászat és sulásban működik a tokodaltárói oktatási
intézményekkel, így sokkal hatékonyabban
üveggyár. Mi lett ezekkel?
– Valóban Tokodot a legtöbben szénbá- tudjuk működtetni.
nyászatáról, illetve a homokvagyonra épülő
üveggyártásáról ismerik. Településünk ma is – Mit gondol, mitől tud egy község
jól működni?
fejlett iparral rendelkezik, a szerkezetváltás
– Ennek alapvetően három feltétele van:
nálunk már a 80-as évek elején megkezdőlegyenek munkahelyek, vagyis minél több
dött, aminek mostanra némi előnyét is élvezzük. Szükséges is volt a változás, hiszen
a bányászok elvesztették munkahelyeiket,
vagy jó esetben nyugdíjba vonulhattak,
s az üveggyár is bezárt, felszámolás alatt
van. Mindez komoly változást jelentett,
hiszen 1300 embernek kellett új munka
után néznie. Szerencsére sok – közel 300
– jól működő vállalkozás van Tokodon az
egyéni vállalkozóktól a különféle társaságokig. Ők mintegy 1000 embernek adnak
helyben munkát, a többiek pedig Dorogon, Esztergomban találnak megoldást.
Az önkormányzat is sokat tud segíteni a
közhasznú munkák kapcsán, példaértékű,
ahogyan együtt tudunk dolgozni a munkaügyi központtal.
– Tokod valójában már az őskortól lakott
hely volt. Minden korból találtak itt leleteket, a bronzkori földvára a Kis-Gete
melletti Leshegyen található. Ez az ország
egyik régészetileg legjobban felkutatott
területe. A rómaiaknak is voltak már itt
épületeik, emléküket a Várberek nevű
fennsíkon található castrumok alapfalai még
ma is őrzik. A jól konzervált állapotban
lévő, egy méter magas falak mintegy három
hektáron megtekinthetőek.
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helyben jól működő vállalat, hiszen ennek
az eredménye lesz a jó anyagi helyzet.
Legyen egy jól működő önkormányzat
olyan vezetőkkel, akik képesek a közösség
érdekében együttműködni. Szerencsénkre
nálunk nagyon jól működik a képviselőtestület, gyakorlatilag minden településrész
hatékonyan képviselve van a legfelsőbb
vezetői szinten is. A harmadik fontos
tényező pedig a jól működő civil szervezetek, melyek az utóbbi néhány évben
nagyon megerősödtek. Az önkormányzat
anyagi forrásokkal is segíti a munkájukat,
ami maximálisan indokolt is, hiszen gyakorlatilag a településen minden rendezvényt
ők szerveznek meg. Nagyon jól működik
a nyugdíjasklub, a Szent Márton Caritas
faluközösség, a gazdakör, a Gardella
Szivárvány Társaskör. A civilek szervezik
a nemzeti ünnepeinket, falunapot, a tél
végi farsangtemetést a Pince-völgyben, a
Szent Orbán-napi vigasságokat, a Nyitott Pince akciót, melynek kapcsán nyári
napokon 10-15 pincébe szeretettel várják
a vendégeket egy térítésmentes borkóstolásra. Ilyenkor novemberben pedig, Szent
Márton napján, az új bor ünnepén egymásnak kedveskednek egy kis műsorral a
civil szervezeteink.

– Milyen fejlesztések folynak, illetve
milyen terveik vannak?

– Tokod abban a szerencsés helyzetben
van, hogy jelenleg nincs hitele. A régi
hiteleket úgy 5-6 éve már, hogy vissza
tudtuk fizetni, s azóta egy kicsit tartalékolni
is volt módunk. Éppen ezért tudtuk meg-

az egekbe rúgtak. Úgy éreztük, mindez felesleges többletkiadásokat jelentene. Végül úgy döntöttünk, nem fogjuk eladósítani
a települést, inkább vállaljuk az önerős
kivitelezést negyedannyi összköltséggel
és alacsonyan tartható üzemeltetési költséggel. Így olyan tornacsarnokunk lehet,
amilyet mi szeretnénk, s aminek igazán
hasznát is vesszük, s nincsenek évekre szóló
kötelezettségeink, felesleges terheink. Az
építkezést áprilisban kezdtük, és december
végén szeretnénk átadni a 36x22 m-es
tornacsarnokot, amely a belsőfalu iskolájának udvarán épül. Abban viszont bízunk,
hogy az iskola további bővítéséhez pályázati forrásokat is sikerül szereznünk, s így

zatot kívánunk benyújtani. A településnek
vannak sajnos olyan részei, ahol maga a
településszerkezet, az elöregedő épületek
teszik lehetetlenné a további fejlesztéseket, az infrastruktúra kiépítését, mégis azt
mondhatom, hogy Tokod dinamikusan
fejlődik.

Tokod

Nem elég azonban a három tényező
– vállalkozások, civil szervezetek és az
önkormányzat – megléte és jó működése.
A sikerhez ezek összhangja is szükséges,
fontos, hogy egymással összehangoltan
legyenek képesek együttműködni a településen élők érdekében. Az összhangot a jól
működő képviselőtestület biztosítja.

– Milyen külkapcsolataik vannak?

– A székelyföldi Homoródalmás immáron
ötödik éve testvértelepülésünk. Nagyon
jó az együttműködés. Mi egy kisebb létszámmal, de minden évben részt veszünk
a falunapi rendezvényeiken, ők pedig
40-45 fős zenekarral, néptánccsoporttal
színesítik majdnem minden esztendőben
a mi falunapjainkat. Most egy közös alapítvány létrehozásán fáradozunk, amelynek
segítségével szeretnénk egy ottani épületet
átalakítani a diákok üdültetéséhez. Meggyőződésünk, hogy minél több tokodinak
kell megismerkednie az ott élőkkel, hiszen
ettől lesznek igazán élők ezek a kapcsolatok.
– Van-e valami, amire igazán büszke
akár polgármesterként, akár tokodi
polgárként?

oldani önerőből egy tornacsarnok építését.
Elvileg nyertes pályázatunk is lett volna
erre a célra, ám a feltételek részünkről nem
voltak elfogadhatóak. Először is nem olyan
tornatermet építhettünk volna, amilyet
szeretnénk, hanem egy típustervet kellett
volna elfogadnunk, ráadásul a törlesztés
alatt kötelezettséget kellett volna vállalnunk többféle szolgáltatásra, amelyeknek
eredményeként az üzemeltetési költségek

– további négy osztállyal bővülve – végre
egy helyre tudnánk költöztetni az alsó- és
felsőtagozatosokat.
Az utóbbi években az utakra is jelentős
összegeket fordítottunk. 3 év alatt 200
milliót költöttünk útépítésre, s az idén
is 30 millió szánunk erre a célra. A csatornahálózat 80%-os kiépítettségű, itt
is 150-200 millió forint értékű munkát
kellene még elvégezni, erre szintén pályá-

– Nagyon fontosnak tartom, hogy Tokodon minden gyerek térítésmentesen kapja
a tankönyveit. De az intézményeinkre is
nagyon büszke vagyok, kitűnő vezetők
állnak az élükön, és nagyon komoly munka folyik valamennyiben. Különösképpen
kedves a szívemnek a könyvtárunk, amely
esetében a Könyvtárpártoló önkormányzat
címet is megkaptuk. 24000 kötetünk van,
folyóiratok, internet-használati lehetőség is
van itt, s naponta reggeltől estig nyitva áll
az olvasók előtt.
De büszke vagyok tokodi családfőként is,
hiszen két lányom és három unokám van,
akik sok-sok boldogságot jelentenek a
számomra. Gyöngyvér (27) közgazdász,
Mónika (34) pedig pedagógus, az ő gyermekei Réka (14), Dani (11) és Luca (2).
A két nagyobbik versenyszerűen teniszezik.
A heti ötszöri edzést komoly családi összefogással lehet csak megoldani, és az évi húsz
verseny is jelentős szervezést igényel. A
sok-sok elfoglaltságom mellett a versenyekre
azért igyekszem én elkísérni őket.
Cseh Teréz
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Tokod

A Kienle+Spiess Hungary tovább bővít

A TOKODI GYÁR EURÓPA LEGNAGYOBB
ELEKTROACÉL ÜZEMÉVÉ VÁLHAT
A Kienle+Spiess Hungary Kft. az elektroacél lemeztermékeket és elektromotor részegységeket gyártó, Európában piacvezető Kienle+Spiess Csoport tagja, mely
2000. augusztusától a walesi Cogent Power Ltd. teljes
tulajdonú leányvállalatává vált, majd 2006. júliusában
a BAVARIA német pénzügyi befektető tulajdona lett. A
cégcsoport magyarországi gyáregysége Tokodon működik, immáron több mint tíz éve. A vállalat igazgatójával
Orbán Péter Úrral az eddigi eredményekről, és a közeljövő beruházási terveiről beszélgettünk.
negyedikkel – a horonykivágó üzemmel – is kibővült. Ezzel a területünk
– 1996-ban kezdtük a termelést az 13 000 m2-re növekedett.
első 25 tonnás présgéppel, melyet
később további két présgép, he- – Az elmúlt tíz év alatt hol négesztő- és fúrógépek munkába állása met, hol magyar vezetés állt a
követett. Az igazi lendületes fejlődés cég élén. Ön mióta irányítja a
1998-ban indult meg. A csarnok vállalatot?
felújításra került, és felépült egy új, – A tokodi telephely német vezetés5000 m2-es csarnokrész is. Roha- sel indult, én mintegy másfél éve vetmosan bővült a termékskála, további tem át az irányítást német kollégámtól,
présgépek, a hőkezelő kemence és a azóta magyar vezetéssel folyik itt a
nyomásos alumínium öntöde beindítá- munka. Mai eredményeinket kizárólag
sával. A fejlesztés eredményeként ma saját erőből értük el, külső segítség
ezt az üzemet az ország egyik kiemel- nélkül, amire éppen ezért méltán
büszkék is vagyunk. A tíz év alatt
kedő öntödéjeként tartják számon.
2004-ben újabb
fejlesztések sikerült itt egy olyan komoly szakembergárdát kiépítenünk, amelyről
történtek, és a már
állíthatom, hogy nincs még
meglévő présüzem,
egy Magyarorszáfelépítő üzem és
gon. Az évek alatt
öntöde
egy
önálló
profitcenterré alakultunk, s
piacvezető
– Ténylegesen mikor is indult
meg a termelés Tokodon?
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pozíciót sikerült kivívnunk Kelet-Közép-Európában.
– Mit gondol, minek köszönhetőek ezek a sikerek?

– Úgy vélem, hogy részben a megnövekedett piaci igényeknek. Ma már
szinte minden villanymotorral működik. A piacon robbanásszerű növekedés várható nemcsak a villanymotor,
de a generátorgyártás területén is,
hiszen az Európai Unió bejelentette,
hogy 2020-ig az energiafelhasználás
20%-át alternatív forrásokból kell
fedezni. Mindezt a gyakorlat már
most is jól mutatja. Kitűnő példa erre
egy Volkswagen „bogárhátú”. A régi
típusban mindössze két motorra volt
szükség. A mai legegyszerűbb modellekben viszont minimum 18 motor
van, plusz egy generátor.
Az igényeket az is tovább fokozta,
hogy megváltozott az elektromotorgyártók gondolkodása is. Az egykori
nagy, szocialista gyárak ma már egyre
nagyobb hangsúlyt fektetnek a hatékonyságra, éppen ezért a préselési
és egyéb alkatrészgyártó feladatok
nagy részét igyekeznek
kihelyezni, s így

ki Közép-Kelet-Európa piacait. A
termelésünk 90%-a export, vevőink
kül- és belföldön működő elektromotor gyártó cégek, melyek közül talán
a legnevesebbek a Siemens AG,
AEG, ABB, Grundfos, a Bosh, gyakorlatilag az összes nagy villamossági
vállalatnak szállítunk.
– Milyen a kapcsolatuk Tokoddal?

– Kiváló a tokodi településvezetőkkel a kapcsolatunk. A község,
úgy érezzük, maximálisan odafigyel
az igényeinkre. Tokodon egyértelműen a Kienle-Spiess a legnagyobb

hogy tényleg nagyon elégedettek
vagyunk a humánerőforrással. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra,
hogy a munkatársaink tisztességes,
rendes környezetben tudják végezni
feladataikat. Sokféle módon próbáljuk segíteni őket, ilyen például a
betanítási – mentori – rendszerünk,
de ide tartozik a gyermekvállalás, a
beiskolázás segítése is. Évente dolgozóinkat, s természetesen családtagjaikat is meghívjuk családi napunkra, az
üzemek között labdarúgó bajnokságot
hirdettünk, igyekszünk tehát maximálisan családcentrikus, családbarát cégként működni. Aki idejön hozzánk az
úgy érezheti magát, mint egy nagyobb
család tagja, de természetesen azt is
elvárjuk, hogy a dolgozóink is maximális teljesítményt nyújtsanak.
A tokodi vezetőség célja, hogy fel-

Tokod

csupán az alaptevékenységükre tudnak koncentrálni. A felszabadult időt
így sokkal gazdaságosabban tudják
felhasználni.
A fejlődésünkre természetesen az is
nagy hatással volt, hogy a tulajdonos BAVARIA – magán a német,
angol és magyar egységekkel rendelkező cégcsoporton belül – is nagy
hangsúlyt fektet Magyarországra. Tapasztaljuk, hogy a piac itt sokkal erősebben nő mint Nyugat-Európában.
Ennek részben az az oka persze, hogy
nyugatról is ide telepednek a megrendelőink, de az is biztos, hogy a
németországi körülményekhez képest
itt versenyképesebb feltételek mellett
tudunk dolgozni. Motivált, rugalmas
a munkaerő, kedvezőbbek az adózási
feltételek és jó az alapanyagellátás.
Az egyetlen negatívumot az jelenti,
hogy a magyarországi törvények hatalmas bürokráciával nehezítik a vállalatok mindennapjait, így nem tehetünk
mást, mint igyekszünk a növekvő adminisztrációs költségeket kitermelni.
– A közelmúltban megvásárolták
a telephelyük közvetlen szomszédságában lévő tokodi meddőhányót. Mi a céljuk vele?

– Első lépésben a meddőhányót 8000
m2-en elhordtuk, s ebből 5000 m2
kerül beépítésre. Egy új gyártócsarnokot építünk, mert bővíteni szeretnénk
a kapacitásunkat mind a présüzemben,
mind pedig az öntödében. Szeretnénk
minél jobban megfelelni a megnövekedett piaci igényeknek, mindent megteszünk, hogy jelenlegi vevőinket meg
tudjuk tartani, illetve, hogy további
piacokkal tudjunk bővülni. Eddig nem
volt okunk panaszra, mert a tokodi
egység árbevétele folyamatosan nő,
az utolsó nyolc esztendőben évről
évre kétszámjegyű növekedést tudtunk
produkálni. Jelenleg évente 45 ezer
tonna acélt dolgozunk fel.
– Ekkora volumenű termelés mögött komoly vevők kell, hogy álljanak. Kiket emelne ki közülük?

– A tokodi gyár a cégcsoport számára
stratégiai fontosságú, innen szolgálja

munkaadó, hiszen jelenleg 550-en
dolgoznak cégünknél, s természetesen
a bővítéssel az alkalmazottak száma
tovább fog növekedni.

építsük Európa legnagyobb elektroacél üzemét, mellyel a Kienle+Spiess
Hungary Kft. a magyarországi villamos
ipar mintegy kétszáz éves hagyományát magas technikai színvonalon
– Többször is hangsúlyozta a jó, viszi tovább. Ez természetesen nem
motivált munkaerő fontosságát. képzelhető el munkatársaink magas
Mit tudnak Önök nyújtani a dol- színvonalú munkája nélkül.
gozóiknak?
Cseh Teréz
– Mindenekelőtt el kell mondanom,
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Tokod - Szalkszentmárton

Hajdú Építőipari és Kereskedelmi Kft. – Szalkszentmárton

A TOKODI TORNACSARNOK KIVITELEZŐJE
Tokod önkormányzata teljes egészében pályázati pénzből, vissza
nem térítendő támogatásból is építhetett volna tornatermet. Ám
az ezzel járó – hosszú-hosszú évekre nyúló – kötelezettségvállalások nem kis mértékben adósították volna el településüket.
Ezért úgy döntöttek, mindezt saját erőből fogják megvalósítani.
S lám, a típus tornateremből az eredeti költségvetés töredékéért
többfunkciós tornacsarnok épülhetett, s ráadásul egekbe szökő
üzemeltetési költségek nélkül. A tornacsarnokról annak kivitelezőjével, Hajdú Sándorral, a szalkszentmártoni Hajdú Építőipari
és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
– Meséljen kicsit a cégükről!

– A társaságunk 1989. decemberében
alakult, de valójában 1990 februárjától
működünk. Jogelődünk a Dél-Alföldi Állattenyésztő Állami Gazdaság Építőipari Üzeme
volt. 1990-ben már látható volt, hogy az
összes ilyen típusú nagyvállalat
össze fog dőlni. Kivásároltam a
céget, s azt mondhatom, hogy
gyakorlatilag nulláról indultunk,
sőt majd belepusztultunk a sok
beígért, ám soha meg nem érkező
munkába. Egyszerűen csak ígérgetések voltak, munka nem. Kísértetiesen emlékeztet a mai helyzetre,
hasonló érzéseim voltak akkor is,
mint mostanában. Várjuk a nagy
projekteket, az európai uniós forrásokból
indított építkezéseket, de valójában azt tapasztaljuk, hogy nincsenek tenderkiírások.
– Tokodra hogyan kerültek?

– Közbeszerzési eljárás keretében nyertük el
a munkát, egy tornacsarnok építését és az
általános iskola bővítését. Az első ütem a
tornacsarnok megépítése, amely egy 720
négyzetméteres – 24 x 40 méteres – tornaterem, sőt a kiszolgáló létesítményekkel együtt
már meghaladja az 1000 négyzetmétert is.
Ennek az első ütemnek a bruttó beruházási
értéke 218 millió forint.
A második ütem az általános iskola bővítése,
a két részből álló beruházás együttesen bruttó
370 millió forint értékű. Április 5-én nyertük
meg a tendert, s április első dekádjában már
megkezdtük a munkát. Jelenleg a befejező
szakipari, szerelőipari munkálatok folynak,
s még ez évben üzembe lesz helyezve a
20 Regio Regia 2007. december

tornacsarnok, amely egyedi szerkezeti megoldásának Turi Attila homlokzat kiképzés és
Donászi Péter statikus fa ragasztott főtartóinak
– köszönhetően 24 m-es fesztávú. A tornacsarnok minden olyan felszerelést is tartalmaz
– kosár-, kézilabda- teniszpálya, 30 méteres

lelátó, térelválasztó, ponyvás mozgatható
rendszer – amely többfunkcióssá teszi azt a
település polgárai számára.
A munkákat egyébként a közelmúltban a megyei építésfelügyelet is ellenőrizte. Mi nagyon
korrektnek találtuk az ellenőrzést, ők pedig
korrektnek találták a kivitelezést, minimális
hibát állapítottak meg. Bizony nem mindenhol mennek ilyen simán a dolgok. Mi mindig
nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minőségi
munkát adhassunk át.
– Az önök referenciamunkáit tekintve bizony fontos szerepet is játszik a
minőség, hiszen gyakran műemlékek
rekonstrukciós munkáiban vesznek
részt. Milyen feladatokat végeztek a
régióban?

– Az egyik legszebb munkánk a rácalmási
Jankovich-kúria. Ez hajdanán a Bábolnai
Állami Gazdaság állattartó telepe volt, ami
mostanára embertelen állapotba került. Az
önkormányzat uniós pályázat segítségével

egy térségi regionális konferencia központot
és szabadidőközpontot, egy ökoparkot
hozott itt létre,. Egy városi igényű, 100
fős konferenciaterem, házasságkötőterem,
borozó-pinceétterem, kistérségi turisztikai
marketingközpont és egy vendégház is épült
itt. De megújult a kúriát körülölelő parkerdő
is, aminek egyik ékköve az árterületes részen
lévő láphíd.
Másik szép munkánk a fehérvárcsurgói Károlyi
Kastély déli oldalszárny műemlék épületének
rekonstrukciója, mely egy 92 millió forintos
beruházás volt. De voltak a régióban más
jellegű munkáink is, például Martonvásáron
óvodabővítést és -építést vállaltunk, egy
nyolc termes foglalkoztatót építettünk, és
konyhafelújítást végeztünk. A régió közvetlen

szomszédságában – Piliscsabán – pedig részt
vettünk a Pázmány Egyetem létesítményeinek
építésében is.
De büszkék vagyunk például a Kalocsai Szent
Anna Katolikus Óvoda műemlék épületének
rekonstrukciójára, ahol végeztünk bontást,
hozzáépítést, akadálymentesítést, személyfelvonó építést. Ugyanilyen szívesen vállaltuk a
kecskeméti Cifra Palota műemlék tetőszerkezetének teljes körű felújítását is, beleértve a
Zsolnai cserepek cseréjét és újrarakását, vagy
akár a Magyar Posta Kecskeméti 1. számú
Főposta műemlék barokk homlokzatának felújítását is. Valamennyi nagyon szép munka
volt, s különösen a műemlék épületek jelentik
számunkra az igazi kihívásokat.
Várjuk a stabilizációt ennek előhírnökét az
építőipari tenderek nyilvános megjelenését
referenciánk alapján a szerződéses elvárások
/ mit – mennyiért – mikorra / szerinti vállalkozásunk 18. évi évfordulóját.
Cseh Teréz

Tokod – nagyigmánd

MINŐSÉGI MAGYAR ÁRU NAGYIGMÁNDRÓL
hentesüzletet, amit innen látunk el friss áruval,

Immáron tíz éve dolgozik Nagyigmándon Nagy Lajos vágóhídja, – mondhatjuk joggal – a hazai termelők szolgálatában. Bár a nagy kereskedő- ott természetesen a szokott módon találkozláncok importdömpingje ennek az ágazatnak is megkeseríti az élet, a hatnak a kedves vevők a különféle húsárúkkal.
mindig friss, minőségi áru szerencsére azért vevőre talál a húspiacon. – A kezdetekkor egyedül dolgoztam, de
ahogy nőttek a feladatok, úgy kellett újabb
A nagyigmándi TSZ egykori kis melléképüle- előírások megköveteltek.
munkatársakat felvennem. Ma összesen tízen
tét fejlesztgette önerőből Nagy Lajos hentes – A vállalkozás arra alapult, hogy a helyi dolgozunk a cégben, és Tatabányától Győrig
és mészárosmester egy minden szempontból és a környékbeli háztáji állattartók gondját szállítunk sok helyre friss húst. Havi negyvenkifogástalan, modern, kis vágóhíddá. A megkönnyítsük, és az otthoni vágásokat meg- ötven marhát vágunk le, és három-négyszáz
kóracél és fehér csempe látványával a legké- felelő szakmai tudással, rendezett körülmények disznót. Néha-néha birkát is, de abból
nyesebb ízlésű uniós ellenőrök is elégedettek között végrehajtsuk. Később aztán növeked- nagyon keveset. Ahogy a mezőgazdaság
tünk,
és általában, a mi ágazatunk is nagyon nehezen
komolyabb tervezhető az utóbbi időben. Most, az ünnem e g y e b e l i pek környékén, nem mondom, van munkánk,
cégeket is de bizony vannak üresjáratok bőséggel az év
e l l á t t u n k során. Van, hogy már délben hazamegyünk.
félkész hús- Én nem küldök el senkit, hiszen amikor én volter mékkel. tam nehéz helyzetben a munkatársaim is kiseMi itt nem gítettek, így próbálom én is segíteni őket.
d o l g o z z u k – Nagyon fontosnak gondolom, hogy a saját
fel az állatot, eszközeinkkel a magyar termelők magyar áruját
az marad a segítsük a piacra. Mi abban bízunk, hogy a
lehetnek. A termelés hasznát forgatta vissza megrendelő dolga, a sertéseket félbe, a marhát vásárlók is felismerik, hogy érdemes keresni és
a beruházásokra, mindig annyit, amennyit negyedbe vágjuk és úgy kerül aztán további megfizetni a hazai minőségi termékeket!
megengedett, illetőleg az egyre szigorodó bontásra. Persze a faluban mi is nyitottunk egy
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Nagyigmánd

NAGYIGMÁND A VÁROSSÁ VÁLÁS
FOLYAMATÁT ÉPÍTI

Szijj Ferencné páratlanul hosszú ideje áll Nagyigmánd élén.
Előbb tanácselnökként, majd polgármesterként – immár huszonkét éve – a település első embere. A tavalyi választásokon
még erre ciklusra kért, és kapott bizalmat a választóktól, szeretné befejezettnek látni a megkezdett folyamatokat.

200 millió forintos pályázati támogatást
kapott technikai eszközeinek fejlesztésére
és egy 4000 literes tartályos gépjármű
fecskendő beszerzésére. A tűzoltóság hét
település tűzvédelmét látja el.

gyunk az elmúlt év szeptemberében felavatott, megújult iskolánkra, amelyre harmadik
szintet építettünk, az alsó szinteken nyílászárókat cseréltünk, egységes képet nyújt
ez a kifogástalan, XXI. századi színvonalú
iskola. Megújult az itt működő konyha is,
és az óvodai is, eleget téve a HACCP
rendszer követelményeinek. Szükség is
volt a három évig tartó munkára, hiszen
iskolánk körzetközpontként funkcionál,
mikrotársulás keretében működik, idejárnak
Kisigmándról, Csémről és Csépről is a
gyerekek. Szükség lenne még többfunkciós
tornatermünk felújítására is, erre pályázatot nyújtunk be, amelynek előkészítése
folyamatban van. Folyamatosan megújuló
óvodánk is körzetközponti szerepet lát
el. Ugyancsak társulás keretében tartjuk
fenn a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálatunkat, és jól működik az Idősek
Gondozási Központja is. Megyénkben
– Intézményeiket is fejlesztették?
másodikként alakult a 24 órás szolgálatot
– Természetesen. Különösen büszkék va- ellátó Önkéntes Tűzoltóság, amely ezidáig

– A civil szervezetekkel milyen a
kapcsolat?

– Miről szólt ez a huszonkét év?

– Esősorban hihetetlen fejlődésről. Elsők
voltunk a települések között, akik tudatosan
megterveztük a faluközpont és vele az egész
falu arculatát, jövőjét. Hogy ennek megvalósítása milyen lépésekből állt? Először is
az infrastruktúra teljes rendszerét építettük ki.
(telefon, víz, gáz, szennyvíz). Folyamatosan
épül-szépül a faluközpont, bár még nincs
teljesen kész. A páratlan oldalon már a föld
alatt futnak a vezetékek, a páros oldal még
hátravan. Közös munkával, hatékony irányítással parkokat, tereket építettünk. Megtörtént az utak korszerűsítése, néhány végleges
aszfaltburkolatot kapott, de a belvízelvezetés
terén még sok tennivalónk van. Korszerűsítettük hat pusztánk ivóvízellátását, elektromos
hálózatának kialakítását, a közvilágítást, utak
és járdák is épültek, valamint Puszta-napot is
rendezünk az itt élők számára.

– Kapcsolatunk jó, igyekszünk rendszeres
támogatást nyújtani számukra. Így működik
Nagyigmándon az Árgyélus Gyermek
Néptáncegyüttes, a Zúgó Néptáncegyüttes, a Modern Balett Táncstúdió, a
Kézimunka szakkör, a Nyugdíjas Klub, a
Gazdakör, a Lovaskör, vagy a Vata Csanak Íjászkör. Az egyházaknak is igyekszünk
segíteni, felújítottuk a katolikus templomkertet, támogattuk a katolikus templom, a
temetői utak, és a református ravatalozó
felújítását.
Kezdeményeztük az idősek
jelzőrendszeres gondozását, ez kistérségi
összefogással ez év végére megvalósulhat.
Színes kulturális programajánlatunkat mindenki elolvashatja a www.nagyigmand.hu
weblapon.
– Iparfejlesztés?

– Örvendetes, hogy nagyszámú, főleg
mezőgazdasági üzemnek van telephelye
Nagyigmándon. Ezért pályázunk az Ipari
Park címre és útépítésre, hiszen újabb
cégek érkezésére lehet számítani. Az IKR
Rt. és a Nypro melletti földek a községhez
tartoznak, itt lehetne újabb ipari- és lakóterületeket kialakítani. Fontos, hogy megmaradjon a vasútvonalunk, hiszen például
a Nypro és a Biodízel üzem éppen emiatt
költözött hozzánk.
– Mikor lehet város Nagyigmándból?

– Óvatosak vagyunk ebben a kérdésben.
Legyünk előbb minden szempontból méltók, alkalmasak a címre, utána pályázzunk.
2006-ban úgy fogalmazott az önkormányzat, hogy hosszú távú projektekkel a
várossá válás folyamatát építjük.
veér
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LASSÍTS!

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tv.
tette először lehetővé az önkormányzatoknak hogy bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságokat alakítsanak közösen a
rendőrséggel, polgárőrséggel és közterület
felügyelettel. Tatabánya az elsők között élt ezzel a lehetőséggel.
A szakbizottság a második önkormányzati ciklus óta folyamatosan tevékenykedik, immáron ötödik éve Sántik Lajos képviselő
vezetésével. Működésük során elemzik a városban a közrenddel, a közbiztonsággal kapcsolatos feladatokat, és ajánlásokat
tesznek a megfelelő testületeknek a megoldásra.
Tatabánya képviselőtestülete a bizottság meg- nagyobb számban az országban a „Lassíts”
alakításával párhuzamosan azt is felismerte, feliratú elektronikus sebességmérő táblák.
hogy kellő források híján a legjobb ötletek Zámoly határában találkoztam vele először,
is zárójelbe kerülhetnek, így kizárólagos ala- a Balatonról hazafelé jövet, és megmondom
pítóként közalapítványt hozott létre, melynek őszintén, bizony azon a csalóka lejtőn alaelső és legfontosabb célja, a bűnmegelőzés posan rá kellett lépnem a fékre, hogy az ott
és a közbiztonság technikai eszközeinek fej- megengedett sebességet elérjem. Amióta
lesztése. A két ágon megindult fejlesztések a tábla kint van, azóta már előre tudom,
egyik vonulata az önkormányzati intézmények hogy csökkenteni kell a tempót, és minden
bekapcsolása egy riasztó jelzőrendszerbe, bizonnyal így vannak ezzel autóstársaim is.
amelynek egészen kiváló tapasztalatai vannak, Mind a bizottsági, mint az alapítvány kuramíg a másik egy térfigyelő rendszer, mely még tóriumi ülésén felmerült, hogy milyen hasznos
a kilencvenes években került beüzemelésre. lenne a városban is a telepítés, hiszen első
Ez utóbbi ugyan már alapos korszerűsítésre saját tapasztalatok szerint is kiválóan betölti
szorul, de az eredményessége vitathatatlan.
a szerepét.
A megyei jogú város biztonságához a közleke- – Azt hiszem a legjobbkor jött az Allianzdés biztonsága is szorosan hozzátartozik, így Hungária Biztosító Területi Igazgatóságának
Sántik Lajos szerint a bizottság már jó ideje ajánlata, miszerint egymillió forintot ajánlott
vizsgálta annak lehetőségét, hogyan lehetne fel ennek a sebességmérő figyelmeztető rendebben az ügyben is lépni valamit.
szernek a finanszírozására. A kuratóriumunk– Körülbelül egy éve
nak el keljelentek
meg

lett dönteni hogyan hasznosítja a legjobban
az összeget, hiszen ez egy berendezés
telepítéséhez kicsit sok, kettőhöz meg kevés.
Így került sor arra, hogy az alapítványunk saját
erőből megtoldotta a felajánlást, és két ilyen
tábla felállítása mellett döntött, melyet még
kiegészítettünk egy térfigyelő kamerával is.
Ezek a berendezések kerültek most a kö-zelmúltban Tatabánya városában telepítésre. A
két helyszínt a rendőrség közlekedési osztályának sokéves tapasztalata határozta meg, mi
ebbe nem szóltunk bele. Így került a Mártírok
út és a Dózsa György út azon szakaszaira,
ahol a forgalom szempontjából a gyorshajtók
a legnagyobb veszélyt jelentik.
– Beszámolhatok arról, hogy az első tapasztalatok igen kedvezőek. Egy órán keresztül figyeltük a hatást, és szinte kivétel nélkül
a kedves autóstársak, – amint észlelték a
sebességmérő eredményét –, és látták felvillanni a lassíts feliratot, azonnal csökkentették
a tempót. És hogy sikeres volt az akció, azt az
is bizonyítja, hogy máris érkeztek be igények a
városrészi képviselőktől, hogy az ő körzetükbe is telepítsünk ilyen táblákat.

Tatabánya

Az életmentő önkontroll

– Van-e valamilyen konkrét adat arról
országosan, hogy milyen hatásúak
ezek a táblák?

– Azt lehet mondani, hogy ahol felállították
ezeket a sebességellenőrző figyelmeztető berendezéseket, az adott időponttól kezdődően
gyorshajtásból eredő baleset nem következett
be. Ez igen meggyőző érv. Az autósok, talán
önkéntelenül, de komolyan veszik a mérés
eredményét, sokkal figyelmesebben vezetnek.
Talán el lehet jutni oda, hogy a sok ilyen tábla
miatt rögzül a fejekben lassabb, óvatosabb
autózás, ami egészen biztosan megmentett életeket jelent.
Száraz R.
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Erős vállalkozások, dinamikus növekedés

SOLYMÁRON JÁRTUNK
A régiónkkal szomszédos Solymáron, a Budai-hegység és a Pilis közötti medencében a hetvenes években alig négyezren, ma
pedig 9800-an laknak, az előrejelzések szerint ez a szám hamarosan tízezer fölé emelkedik. A jelentős német nemzetiségi
hagyományokkal rendelkező nagyközségben 1300 vállalkozás
működik, szinte valamennyi áruházlánc nyitott itt üzletet, és
újabb cégek szeretnének betelepülni. A dinamikusan fejlődő
településnek tavaly óta új polgármestere van dr. Szente Kálmán
személyében.

érint bennünket, a vasútállomásnál viszont
komoly parkolási gondok vannak, ezt is
meg kell oldanunk. Még jó lenne, ha a
157-es BKV járat is meghosszabbodna
néhány kilométerrel, sokat javítana az
óriási forgalmi terhelésünkön, hiszen rengetegen ingáznak Budapestre.

– Milyen programmal sikerült
elnyerni a választók bizalmát?

– Jónak mondható, bár a régi iskolaépület felújításra szorul. Három
épületben 11 óvodás csoportunk
működik, ebből kettő nemzetiségi.
Igény mutatkozik egy bölcsőde létrehozására is, főleg, ha tovább nő a
lakosságszám. Van Waldorf alapítványi
iskolánk, amely egyben középiskola is,
idén érettségizett az első osztály.
Nálunk zajlik a Waldorf tanárképzés,
így főiskolával is dicsekedhetünk. Felújítandó az orvosi rendelő – a szakorvosi
ellátás is megoldott, számos magánpraxis is
működik Solymáron. A patikaliberalizáció
következtében négy gyógyszertárunk is
van, minden áruházlánc jelen van, nincs
hiány szolgáltatókból sem.

– A solymáriak úgy gondolták, hogy
semmit sem érnek a politikai programok, egyszerűen változást akartak.
Az előző három ciklusban regnáló
városvezetés helyett dinamikusabb,
fiatalosabb vezetőket választottak.
Engem – solymári születésű lévén
– Verőcéről hívott haza a lakosság
egy csoportja, ahol 2002 óta
alpolgármesterként
tevékenykedtem.
Megtiszteltetésnek vettem a felkérést, és
igazi kihívást láttam a dologban, ráadásul
elnyertem a többség bizalmát is, aminek
meg kell felelnem.
– Milyen örökséget kellett átvennie?

– Egy óriási útépítési hitelt örököltünk,
de elkészült a közel 400 millió Ft értékű
új út. Aztán a Huttweide településrész
csatornázását kellett megoldani, ez
háromszázmilliós beruházással, 12 km
csatornarendszer megépítésével sikerült.
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Ugyanerről van szó a Kerekhegy esetében
is, ezen kívül ott útrekonstrukcióra is szükség lenne. Ráadásul két éve a hivatalnál
volt egy munkaügyi ellenőrzés, ahol
szabálytalanságokat fedtek fel, így 2008
áprilisáig a pályázatoktól is eltiltottak
bennünket.
– Beszéljünk inkább az örömökről!

– Nagyszámú vállalkozás működik
Solymáron, így kiemelkedően magas a
helyi adóbevételünk. Újabb ipari területet kellene feltárni, annyi a betelepülni
szándékozó cég. Sajnos az agglomerációs
törvény nem teszi
lehetővé számunkra
a zöldmezős beruházásokat, így más
megoldást kell találnunk. A községben
gyakorlatilag
nincs
munkanélküliség, jó a
közlekedés, két helyi
autóbuszjáratunk
is
működik magánvállalkozásban, önkormányzati
támogatással.
Három BKV vonal is

– Milyen az intézményi ellátottságuk?

– Solymár gyönyörű helyen fekszik.
Mit tesznek az idegenforgalom fellendítéséért?

– Természeti adottságaink (Rózsika-völgy,
a forrás), a solymári vár, a templom, a
helytörténeti gyűjtemény, a német nemzetiségi hagyományok (rendezvények,
kisebbségi önkormányzat, egyéb civil
szervezetek akiket támogatunk), a három
napos búcsú, a hetedik éves Gospel
fesztivál sok látogatót vonz a községbe.
Éppen ezért újabb szállás- és vendéglátóhelyekre lenne szükség, mert elképzelhetőnek tartjuk a borturizmus beindítását,
várjátékok szervezését, erdei iskola
működtetését. Sokan járnak haza Németországból is, de természetesen szívesen
látunk mindenkit Solymáron a környező,
vagy távolabbi megyékből is!
Vk.

CSALÁDI VÁLLALKOZÁSBAN
A LEGJOBBAK KÖZÖTT
Novemberben múlt 15 éve, hogy Szalay Nándor és neje, Szalayné
Ostheimer Rita az elsők között kötött szerződést Ford gépkocsik forgalmazására Magyarországon. A folyamatosan épülő – szépülő márkakereskedés és szerviz az elmúlt tíz évben négyszer kapta meg a Ford of
Europe elnöki díját, amelyet a vevők elégedettségének vizsgálata alapján ítélnek oda, és a cégen belül a legnagyobb elismerésnek számít.
– Az autókereskedők sokat panaszkodnak
manapság, hogy visszaesett a forgalmuk.
Hogyan látják ezt Önök?

– Némi visszaesését mi is tapasztaltunk – kezdi
Szalay Nándor –, eddig évente átlagban ezer
új, és ötszáz használt autót adtunk el, ez a szám
idén valamivel kisebb lesz. Ugyanakkor több
lábon állunk, hiszen az ügyfelek körében ismert
és elismert szervizünk munkája segítségével tudjuk
pótolni a hiányt.
– A másik az – teszi hozzá Rita asszony –, hogy
nálunk az ügyfél megtartása a cél. A Ford franchise rendszerben igen magas követelményeknek
– üzleti terv, külső- és belső design, folyamatos
megújulás – kell megfelelnünk, és ezek alkalmazása is segíti szakmai munkánk fejlődését.
– Hogy lesz valakiből autókereskedő?

– Én szállítmányozási vezető voltam a PEMÜnél – meséli Nándor –, emellett saját autószerelő
műhelyben dolgoztam. A rendszerváltozás idején
érezhető volt, hogy szükség lesz a váltásra, így a
műhelyem ügyfélkörére, kapcsolataimra alapozva
vágtam bele a dologba. Egyedül persze nehéz
lett volna, ezért a feleségemmel közösen hoztuk
létre a céget.

– A családon kívül – egészíti ki feleségét Nándor
– mindig arra törekedtünk, hogy lehetőleg helyi,
vagy környékbeli szakembereket alkalmazzunk,
csupán néhány középvezetőnk jár hozzánk Budapestről dolgozni. Ma hatvanöten vagyunk, kicsi
a fluktuáció, jó a csapat, igyekszünk megbecsülni
szakembereink munkáját.

Szomszédoló

Ford Solymár – Szalay Kft.

– Vállalkozásukat bőkezű mecénásként
ismerik.

– Azt szoktam mondani, hogyha valakinek a
Jóisten adott – mondja Nándor –, akkor neki
is adnia kell. Solymáron nagy hagyománya van
a kézilabdának, sokan megfordultak itt, és a
régi kapcsolatok okán
lettünk a Magyar
Kézilabda Szövetség
szponzorai.
– Emellett – teszi
hozzá Rita – lokálpatrióták vagyunk, minden
solymári megmozdulást,
rendezvényt,
intézményt szívesen
támogatunk, de adományoztunk a Pető Intézetnek, a leukémiás gyermekek SOS alapítványának is. Nagyon jólesett,
hogy eddigi tevékenységünket Solymár települése
az Év mecénása díjjal ismerte el 2006-ban.

– Én anyakönyvvezető voltam Piliszszentivánon – mosolyog Rita –, tehát
jó messziről indultam,
ugyanakkor mindig is
volt érzékem a pénzügyi dolgokhoz. A
férjem felelős a szakmai munkáért, én meg
kezelem a kasszát. És
hogy miért éppen Ford? Mindenképpen német
márkát akartunk, és egy szerencsés véletlennek
köszönhetően ismerkedtünk meg az első magyar
autószalon alkalmából a cég egyik munkatársával,
aki azóta magas beosztásba került a Fordnál. Az
illető eljött Solymárra, megnézte a munkánkat, és – Mit hozhat a jövő? Milyen terveik
vannak?
harmadnap aláírhattuk a szerződést.
– Lassan kinőjük a mostani, több egységből álló
– A kezdetektől családi vállalkozás az telepünket – sorolja Nándor –, ezért vásároltunk
Önöké. Hogyan válogatják meg munka- egy nagyobb földdarabot az ipari területen, ahol
társaikat?
néhány év múlva – bízva a gazdasági recesszió
– A közös ló túrós hátáról szóló mondás elvét vall- megszűnésében – egy minden igényt kielégítő,
juk – mondja Rita –, ezért elhatároztuk, hogy a cég XXI. századi színvonalú szalont és szervizt akavezetését, tulajdonosi körét családon belül tartjuk. runk építeni.
Rajtunk kívül itt dolgozik két közgazdász lányunk, – Persze ez már a gyerekeké, az unokáké lesz
azok férjei, unokatestvérek, rokonok.
– fejezi be beszélgetésünket Rita –, mint ahogy
azt a vállalkozást is a lányok vezetik, amely egy
újfajta szolgáltatást kínál ügyfeleinknek. Az
autópark kezelő szolgálattól havi fix összegért
bérelhetnek gépkocsikat a cégek. A kocsik
fenntartását, szervizelését, a biztosításokat, a
vizsgáztatást mi végezzük, ráadásul ügyfeleink
bármikor átülhetnek egy új autóba. Ezzel az egyre
népszerűbb szolgáltatással igyekszünk segíteni a
kis- és középvállalkozások gépkocsi üzemeltetési
gondjain, nekik csak tankolni kell, a többi a mi
gondunk.
Veér Károly
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Ezen sorok írója kissé megszeppenve ballagott a solymári Közcsat Kft. telephelye felé. Azon járt az agya, vajon mit is fog
kérdezni egy szennyvíztisztítással foglalkozó cég vezetőjétől?
Aztán kezdeti megilletődöttségét hamar feloldotta Hamvas
Márton igazgató, akivel érdekes beszélgetést folytatott arról,
hogyan lehet

A SEMMIBŐL VÁRAT ÉPÍTENI?
Solymáron a hetvenes évek elején hozta létre a
Tanács és öt vállalat előbb az ideiglenes majd
a 800 köbméter/nap kapacitású szennyvíz tisztítóművet, amelyet a DMRV üzemeltetett. A
szolgáltatás minőségével azonban nem lehettek
túlságosan elégedettek, hiszen az önkormányzat
1993-ban kérte az államot, hogy saját tulajdonába vehesse az üzemet. Az ezt követő két évben,
ötvenmilliós beruházás segítségével megtörtént az
intenzifikálás, növelték a kapacitást, és csatlakozott a szennyvízrendszerhez Pilisszentiván is. Ma
Solymáron mintegy háromezer, Pilisszentivánon
pedig ezerháromszáz rákötött ingatlanon veszik
igénybe az 1995. december 31-jétől solymári
és pilisszentiváni önkormányzat tulajdonában lévő
Közcsat Kft. szolgáltatásait.
– Amikor újonnan kinevezett igazgatóként először
jártam a telepen, megdöbbenve tapasztaltam,
hogy a korábbi üzemeltető totálisan kivonult, csak
az üres irodahelyiségek tátongtak, a berendezések-,
illetve a hálózat egy része pedig elhanyagolt volt.
Szerintem arra számítottak, hogy az önkormányzat
vállalkozása rövid úton úgyis megbukik. Számításuk szerencsére nem vált be, hiszen hosszú évek
munkájával egy minden igényt kielégítő, korszerű
szennyvíztisztító telepet hoztunk létre, szinte a
semmiből. Nekem otthon voltak saját gépeim,
felszereléseim, irodaeszközeim, ezeket hoztam be
induláshoz. Erre azért is szükség volt, mert akkor
hárommilliós alaptőkéje volt a vállalkozásnak, és
csak az áramszámlánk közel havi egymillió forintra
rúgott, és a számlázáshoz az alapadatokat csak
három hónap késéssel kaptuk meg. A közszolgáltatáshoz egy speciális, több millió forint
értékű számlázási programra is szükség volt, ezt egy
lokálpatrióta solymári lakos, Kálmán Ferenc jelképes
összegért ajándékba adta a kft.-nek.

tőkéje 83.543.000 forintra nőtt, tavalyi mérleg
főösszegük pedig 118,394,000 Ft volt. Minden évben szolid nyereséget könyvelhettek el, ezt
is visszaforgatták a folyamatos fejlesztésekbe.
– Kezdetben néhányszáz illegális rákötőt kellett
rábírni a díjfizetésre és a lakosságot meggyőzni
csatlakozásra annál is inkább, mert itt a Pilis
lábánál, illetve a Budai hegyek oldalán, nyitott
karszton fekvő községekben fokozott környezetvédelmi feladataink vannak. A tisztított vizet a
kis vízhozamú Aranyhegyi patakba engedjük, így
szigorúbbak a követelmények. Segített az önkormányzat, amely köztisztasági rendeletet hozott, és
egy éven belül kötelezővé tette a csatlakozást. A
moratórium mellett minden szabályosan rákötőnek
ingyen tisztítóaknát, és ahol szükség volt rá átemelő
szivattyút biztosított, és ezen kívül mentesítette a

szennyvizüket szabályosan elhelyező lakosokat az
építményadó alól. Akik nem éltek a lehetőséggel,
persze hátrányt szenvedtek. Ma is ad az önkormányzat kedvezményt a havonta pontosan fizető
lakosoknak, az első 10 köbméterig köbméterenként 160 Ft, az e feletti mennyiség után 94 Ft
/köbméter az árkedvezmény. 100%-os tarifát csak
Az indulás időszaka nehéz volt, a folyamatos a vállalatok, vállalkozások és a díjelmaradásban
működéshez legalább öt fő kezelőre volt szükség lévő lakosok fizetnek.
(továbbá egy adminisztrátorra plusz két-három
díjbeszedőre), ezek felvételére és betanítására két A második ütemű bővítésre, fejlesztésre az Auhét állt rendelkezésre. Mára a Közcsat Kft. saját chan megjelenése adott lehetőséget, hiszen több
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mint ötszázmillió forinttal támogatta a kapacitás
bővítését, amely így naponta háromezer köbméterre emelkedett. Ha szükséges lesz, van lehetőség a
bővítésre, egy újabb medence építésére. Hamvas
Márton büszkén kalauzolt végig a patikatisztaságú
telepen, ahol szagelszívók működnek, és nem
fojtogatja az embert a szennyvíz bűze.
– Nálunk baktériumok dolgoznak a szennyvíz megtisztításán, az ő életfeltételeiket kell biztosítani. Állandóan nyolc fok felett kell tartani a hőmérsékletet,
oxigén és szennyvíz kell, hogy létezni tudjanak. A
berendezéseket teljesen felújítottuk, az épületeket
lefedtük, a régi technológiát újra cseréltük. A régi
medencét és a gépházat rozsdamentes csövekkel
újracsöveztük, egy új levegőfúvó gépházat helyeztünk üzembe, felújítottuk a tartályos szennyvíz fogadását lehetővé tevő épületet, ahol műszerek mérik
a beérkezett szippantott szennyvíz mennyiségét és
paramétereit. Folyamatosan ellenőrizzük a kimenő
szennyvíz minőségét, és önkontroll szerződést
kötöttünk a környezetvédelmi hatósággal. Ez azt
jelenti, hogy az előre rögzített időpontokon kívül,
amikor akkreditált laborvizsgálatot végeznek, állunk
elébe a spontán vizsgálatoknak is. Külön öröm,
hogy még egyszer sem kellett büntetést fizetnünk,
ez ritka ebben a szakmában.
Hamvas Márton tősgyökeres solymárinak számít.
Előző munkahelye a Gyár és Gépszerelő Vállalat
volt, ahol 1962-től dolgozott. Megjárta a szamárlétrát, tervezőként, osztályvezetőként, majd
beruházási főmérnökként, és műszaki igazgatóként
dolgozott. Valamennyi hazai erőmű, hengermű,
vegyi üzem és az atomerőmű szerelésén részt vett,
de németországi, iraki és orenburgi munkákat is
végzett. Szakmája lakatos és szerszámkészítő,
majd munka mellett (1957-ben a hittan miatt
nem vették fel középiskolába nappalira) lett erőgépész-, épületgépész mérnök, nyomástartó edény
(kazánvizsgáló)-, és Eurohegesztő szakmérnök.
Jobb kezekbe tehát nem is kerülhetett volna a
Közcsat Kft.
– Van még tennivalónk bőven. Most készül az
irodaépület felújításának terve, hiába, kinőttük a
régit, szinte nincsen hely az ügyfelek fogadására.
Aztán itt van a Huttweide, a Kerekhegy és az
Akácfa utca csatornázási, szennyvízkezelési kérdése. Van tehát tennivaló. Most vagyok hatvanöt
éves, még négy évet vállaltam. Akkor szeretnék
nyugdíjba menni, ha minden kész, azaz mindezeket
a feladatokat megoldottuk!

Veér Károly

Kamarai oldalak

TISZTELT VÁLLALKOZÓK!
A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS
IPARKAMARA NEVÉBEN TISZTELETTEL KÖSZÖNTÖM A TAG-ÉS NEM
TAG VÁLLALKOZÓKAT.
REMÉLEM, ÖNÖK IS ÚGY LÁTJÁK, HOGY A KAMARA

TEVÉKENYSÉGÉVEL HOZZÁJÁRULT AZ EZ ÉVI EREDMÉNYEIKHEZ, A
NEHÉZSÉGEK LEKÜZDÉSÉHEZ.

A

KAMARA

2008.

ÉVI PROGRAMJÁNAK IS SÚLYPONTOS RÉSZE

A GAZDASÁG SZEREPLŐINEK INFORMÁCIÓVAL VALÓ ELLÁTÁSA,
MINDEN ESZKÖZZEL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSA ANNAK ÉRDEKÉBEN,
HOGY NÖVEKEDJEN A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGE AZ ÉLES
KONKURENCIAHARCBAN.

EZÚTON IS KÉREM, HOGY FIGYELJÉK A KAMARA INTERNETES PORTÁLJAIT (WWW.KEMKIK.HU, WWW.UZLETAHALON.HU),
VEGYENEK AKTÍVAN RÉSZT RENDEZVÉNYEINKEN, ÉS KÉRJÉK SEGÍTSÉGÜNKET.

A KÖZELGŐ ÜNNEPEKRE VALÓ TEKINTETTEL KÍVÁNOK ÖNÖKNEK ÉS
CSALÁDJUKNAK JÓ EGÉSZSÉGET,
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET,
VÁLLALKOZÁSAIKNAK

SIKEREKBEN, EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, ÚJ ESZTENDŐT!

JUHÁSZ JÓZSEF,
A KEMKIK ELNÖKE
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10 milliárd forintért versengenek a közép-dunántúli városok

AZ NYER, AKI HOSSZÚ TÁVON GONDOLKODIK
A város-rehabilitáció a fejlesztések egyik kiemelt célja. Ezt jelzi,
hogy a 2007-2013-as időszakban 270 milliárd forint támogatás
révén fejlődhetnek településeink. Ebből a 2007-2008-as időszakban a pályázatos és kiemelt projektek több mint 93 milliárd forint uniós társfinanszírozásban részesülhetnek, ami közel
négyszerese az I.NFT 24,5 milliárd forint értékű, város-rehabilitációra fordított támogatási összegének. A Közép-Dunántúli
Régióban mintegy 10 milliárd forint segítségével indulhatnak
el településfejlesztési beruházások 2007-2008 folyamán.

részei. Ezen felül lehetőség nyílik új szociális bérlakások kialakítására, a meglévők
felújítására, közterek, parkok kialakítására,
közintézmények, kiskereskedelmi egységek
által használt épületek külső felújítására.
A program összesen 1,5 milliárd forinttal
támogatja a Közép-Dunántúli Régióban
megvalósuló fejlesztéseket.

A pályázati kiírások legfontosabb jellemzői
A most megjelenő pályázatok célja, hogy
olyan komplex projekteket támogasson,
melyek megvalósítása illeszkedik a városok
hosszú távú fejlesztési stratégiájába.
A programok összeállítása során figyelni
kell a helyi vállalkozók bevonására. Az
I. NFT város-rehabilitációs pályázataihoz
képest újdonság, hogy a fejlesztési elképzeléseket a településen élők véleményének
figyelembe vételével kell megvalósítani.
A pályázati kiírások a városok nagyságának,
ellátott funkciójának, valamint a települések
fejlesztési lehetőségeinek figyelembe vételével készültek el.

A régiók kisebb településein egy-egy
közterületre, utcára, épületre kiterjedő
kisléptékű infrastrukturális fejlesztések
valósulhatnak meg a program keretében.
A beavatkozások a településkép javítását
szolgálják. Így például sor kerülhet középületek homlokzatának felújítására, műemlékek
védelmére, parkok, sétálóutcák kialakítására, barnamezős területek rehabilitációjára.
A programra Közép-Dunántúlon összesen
646 millió forint áll rendelkezésre.
A településfejlesztési pályázatok kedvezményezettjei a városi, települési, megyei,
önkormányzatok és intézményeik, központi
költségvetési szervek és intézményeik,
non-profit szervezetek valamint kis- és középvállalkozások.

fejlesztésekbe történő bevonása. Uniós
társfinanszírozás segítségével valósulhat
meg többek között piaccsarnok korszerűsítése, múzeum, szabadidős létesítmények,
közigazgatási épületek rekonstrukciója,
kis- és középvállalkozások kiskereskedelmi
és szolgáltató egységeinek külső felújítása,
barnamezős területek fejlesztése. Emellett
rendezvények, játszó-, foglalkoztató házak, a fejlesztésekhez kapcsolódó helyi
foglalkoztatási kezdeményezések is kaphatnak támogatást a projekt részeként. A
konstrukció „A” komponense a 20 ezer fő
állandó lakosnál nagyobb városok, a „B”
komponense a 10 ezer-20 ezer állandó
lakossal rendelkező városok fejlesztéseit
A programok három fejlesztési területre segíti. A programra a Közép-Dunántúli
terjednek ki:
Régióban összesen közel 4 milliárd forint
•Funkcióbővítő város-rehabilitáció
áll rendelkezésre.
•Szociális célú város-rehabilitáció
•Kisléptékű településfejlesztés.
SZOCIÁLIS CÉLÚ

FUNKCIÓBŐVÍTŐ
VÁROS-REHABILITÁCIÓ

A konstrukció a városok, városrészek központi területeinek funkcióbővítését, illetve
a meglévők korszerűsítését támogatja. Ez
hozzájárul ahhoz, hogy a város kedvezőbb
környezetet tudjon biztosítani mind a
lakosság, mind a betelepülő vállalkozások
számára.
A program egy-egy kijelölt akcióterület
integrált fejlesztését segíti. A projekt
kötelező elemei a közösségi terek, köztulajdonban álló ingatlanok fizikai megújítása mellett a közösségformálást erősítő,
helyi foglalkoztatást javító intézkedések,
valamint a területen működő vállalkozások
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VÁROS-REHABILITÁCIÓ

A rehabilitáció célja a leromlott vagy leszakadó városrészek bekapcsolása a város
fejlődésébe a fizikai környezet megújítása
és a szociális problémák kezelése révén.
A program a lakótelepek és/vagy halmozottan hátrányos helyzetűek lakta területek
komplex megújítását támogatja. A pályázat ösztönzi a rehabilitálandó területen
működő vállalkozások bevonását is. A
beruházás során kötelező képzési és közösségfejlesztési programok megvalósítása,
valamint – ha a fejlesztendő terület többlakásos épületekből, illetve szociális bérlakásokból áll – a lakóépületek felújítása. A
projekt keretében felújításra kerülhetnek a
többlakásos lakóépületek közös tulajdonú

KISLÉPTÉKŰ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

VÁROSFEJLESZTÉS
A MEGYEI JOGÚ VÁROSOKBAN

A megyei jogú városok, illetve Budapest
funkcióbővítő és szociális célú város-rehabilitációt kiemelt projektek keretében
valósíthatnak meg. A 2007-2008-as
időszakban mintegy 29 milliárd forint
áll rendelkezésre fejlesztésükre. Ebből
Veszprém, Székesfehérvár, Tatabánya és
Dunaújváros összesen 3,7 milliárd forint
támogatás segítségével fejlődhet.

VÁROS-REHABILITÁCIÓ AZ I. NFT-BEN
Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében
Közép-Dunántúlon 3 db város-rehabilitációs program valósult meg 2,3 milliárd forint
támogatással. Elindulhatott Ajka és Dorog
fejlesztése, valamint a barnamezős területek
rendbetétele Almásfüzitőn.

Az INTERREG programot 1989-ben indította az Európai Bizottság azzal a céllal, hogy ösztönözze a régiók együttműködését
az Unió belső határai mentén. Az INTERREG célja a közösségen
belüli gazdasági és szociális kohézió erősítése, mégpedig a határokon átnyúló, a nemzetek és a régiók közötti együttműködések fejlesztése által. A régiók közötti együttműködés azt célozza, hogy a regionális fejlesztési politikákat és azok hatásfokát
hálózatépítésen keresztül javítsák.
Az INTERREG III kezdeményezést
az INTERREG I (1989-93), és
II (1994-99) sikereinek és tapasztalatainak nyomán hirdette meg az
Európai Unió. A program 3 alapvető
– és egymástól elsősorban az együttműködési területében különböző
formája:
(1) Határ menti együttműködés:
INTERREG IIIA
(2) Transznacionális együttműködés:
INTERREG IIIB
(3) INTERREGionális (régiók közötti) együttműködés: INTERREG IIIC
Olasz, szlovák, spanyol, görög és
magyar régiók összefogásával jött létre
a MODÉLE (Helyi rendszerek fejlesztési modellje a KKV-k támogatása
érdekében) projekt, magyar partnere
a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

leten, melyek javaslatot tesznek
– új, innovatív pénzügyi eszközök
kidolgozására a KKV-k számára (2.
komponens),
– a regionális befektetés-ösztönzés új
stratégiai elemeire (3. komponens).
– a Strukturális Alapok menedzsmentjével foglalkozó regionális intézményrendszer szervezetfejlesztésére (4.
komponens).
• Fenti tanulmányok inputot szolgáltattak a 2007-13 Közép-dunántúli
Operatív Program készítéséhez. Emellett alapját képezték annak a pályázati
felhívásnak, melynek eredményeként
nemzetközi mintaprojektek valósulhattak meg a fenti területeken. A 2006.
októberében, a projekt Irányító
Bizottság ülésén elbírált pályázatok
alapján az alábbi alprojektek valósultak meg a Közép-dunántúli régióban:

§ A 2. komponensben 5 tagú, a
görögországi KETA-KEMAK vállalkozásfejlesztési központ által vezetett
nemzetközi konzorcium nyert támogatást, amelynek tagja a Közép-Pannon
Regionális Fejlesztési zrt. A pályázat
célja annak segítése, hogy minél több
kis- és közepes vállalkozás juthasson
finanszírozáshoz, bankgarancia, hitel
vagy kockázati tőke formájában az
egyes régiókban. A régiók kidolgozták az egyes pénzügyi eszközök üzleti
tervét, illetve átadták egymásnak tapasztalataikat.
§ A 3. komponensben a Navarrai
Fejlesztési Ügynökség vezette 5
SZAKMAI HOZADÉK
• Tanulmányok készültek három terü- tagú nemzetközi konzorcium nyert

CÉLJAI

A projekt legfőbb célja a helyi (regionális) kis- és középvállalkozói kör
megerősítése. Ezen belül további
alcélok innovatív pénzügyi megoldásokkal, eszközökkel segíteni a KKVk tőkéhez jutását; vonzóvá tenni a
régiót a helyi gazdasági környezetbe
illeszkedő, a KKV-khoz több szállal
kapcsolódó befektetések vonzására;
valamint a Strukturális Alapok tervezésével és menedzsmentjével foglalkozó szervezetek hatékonyságának
növelése.

támogatást, melynek tagja a KözépPannon Fejlesztési Kht. A pályázat
célja a regionális befektetés-ösztönzési tevékenység erősítése, új befektetők régióba vonzásának támogatása,
tapasztalatok átadása a partnerek
között. A program eszközrendszert
ad ahhoz, hogyan működtethető a
regionális szintű befektetésösztönzés,
főként a konzorciumvezető Navarra
spanyolországi régió tapasztalataira
támaszkodva.
§ Szintén a 3. komponensben a Nitra
Regionális Kamara vezette konzorcium
is nyert, melynek másik tagja a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara. A projekt eredményeként befektetési konferenciákat
szerveztek Nyitrán és Tatabányán
(Befektetői és Beszállítói Konferencia
a Vértes Expo keretein belül 2007.
augusztus 23-án), valamint elkészült
egy Befektetői Kézikönyv és CD magyar és angol nyelven.
§ A 4. komponensben a Navarra régióban működő CEIN – Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Központ vezette
konzorcium nyert támogatást, melynek
tagja Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata is. Az alprojekt a KKV-k fejlesztési és szolgáltató
intézményrendszerének a megerősítését, a szolgáltatások összehangolását
célozta. Erre vonatkozóan tanulmányok
készültek a projekt keretében, és egy
KKV-fejlesztési mintaprojektet is megvalósított a város (Vállalkozó Információs Központ létrehozása).
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. szervezésében
2007. december 6-án került sor a
projekt kö-zép-dunántúli eredményeit
bemutató záró rendezvényre.
További információ a projekt honlapján:
www.interreg-modele.com, illetve
www.kdrfu.hu oldalon a Nemzetközi
programok menüpont alatt.
Regio Regia 2007. december
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AZ INTERREG KÖZÖSSÉGI
KEZDEMÉNYEZÉS BEMUTATÁSA
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Balatonalmádi

A NÉP ÜGYVÉDJE

MOBIL JOGSEGÉLY PROGRAM

Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY együttműködésben az IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI
MINISZTÉRIUM Jogi Segítségnyújtó Szolgálatával jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Veszprém megyei
jogász (dr. Balikó Gergely) és pécsi ügyvéd, valamint jogászok közreműködésével.
Ennek keretében azon rászorulók vehetnek – menekült, menedékes vagy ilyenkénti eligénybe INGYENES jogi szolgáltatást, ismerését kérő személy részére biztosított
akiknek az egy főre jutó havi jövedelme, szociális ellátásban részesül;
vagy szociális rászorultsága azt indokolja, – vízum kiadása, tartózkodási vagy leés olyan jogvitás ügyük van, amely jogi telepedési engedély megszerzése, illetve
tanácsadást igényel.
honosítás iránti üggyel kapcsolatban jogi
Kérjük a feleket, hogy a jöve- segítségnyújtást kérő olyan személy, akinek
delemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, mun- a felmenője magyar állampolgár, vagy az
kabér igazolás), személyi okmányaikat, volt, továbbá visszahonosításra irányuló
illetve a szociális rászorultságukat igazoló eljárásban részt vevő személy;
okmányaikat (pl. közgyógyellátási igazol- – a családjában élő gyermeknek a rendvány) hozzák magukkal.
szeres gyermekvédelmi kedvezményre való
A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és jogosultságát állapították meg;
időpontok a táblázatban megtalálhatóak.
– a családon belüli egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 27.130 Ft-ot.
(a családon belüli egy főre jutó jövedelem
A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
összegét csökkenteni lehet a kérelmező
INGYENES ÉS
által havonta fizetett tartásdíj vagy járadék,
MEGELŐLEGEZÉSES FAJTÁI :
illetve a lakáshitel havi törlesztő részletének
Ingyenes:
kérelmezőre eső összegével is)
annak Ingyenes a jogi segítségnyújtás,
(amennyiben a 2003. évi 80. tv. kivételt
nem tesz), aki
– rendszeres szociális segélyben részesül;
– közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát
állapították meg;
– átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személy;

Megelőlegezéses:
Jövedelmi viszonyaira való tekintettel az
állam megelőlegezi a jogi segítségnyújtás
ügyvédi költségeit annak, akinél:
- a családon belüli egy főre jutó jövedelem
meghaladja a 27.130 Ft-ot, viszont a
(mindenkori minimálbér, azaz) 68.069
Ft-ot nem éri el.
Pl.: Egy egy háromgyermekes családapa
keresete 120.000 Ft. Ha más kereső
nincs a háztartásban, akkor az egy főre jutó
jövedelem a családon belül: 120.000Ft/
4 = 30.000Ft. Így jogi segítség igénybevétele esetén a példában szereplő családapa a megelőlegezéses körbe esne.
A Megelőlegezés jelentése:
Amennyiben a fentebb leírt jövedelmi
határértékek közé esik a családon belüli egy főre jutó jövedelem, (27.130Ft68.069Ft) úgy az állam megelőlegezi a
jogi segítségnyújtás ügyvédi költségeit.
Ebben az esetben a jogi segítséget igénybevevő félnek egy teljes év áll rendelkezésére arra, hogy az IM-től kapott csekken
befizesse a jogi segítségnyújtás költségeit.
Méltánylást érdemlő esetekben részletfizetési lehetőség is kérhető.

VÁLASSZUK MEG EGYÜTT FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYÉK
LEGSZEBB LÁNYÁT, ÉS LEGSÁRMOSABB FÉRIJÁT !
SZAVAZZON ÖN IS !

WWW.SZEPSEGFESZTIVAL.HU
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KINEK ÜZLET A TURIZMUS?
November végén ezzel a címmel hívta össze tagjait és a sajtót
Balatonalmádiba a város és a helyi turisztikai egyesület vezetése. Az almádiak leginkább arra voltak kíváncsiak, mitől működik jól szomszédjuk, Balatonfüred idegenforgalmat koordináló
szervezete, illetve arra, hogy a szezonalitás csökkentése miként
érhető el.

piac változásait – ebben nagy szerepe van
az egyesületnek.
A füredi polgármester kiemelte, Balatonalmádi értéke az itt kialakult polgári turizmus az
értékes magáningatlanokkal. Ez egy jókiindulási pont lehet a város turisztikai stratégiájához.

A konzultációt Dr. Kutics Károly, a Balatonalmádi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának
elnöke kezdte, előadásából megtudhattuk, a
város és szomszédai a legfejlettebb alrégiók
közé tartoznak, és a 2004-es mélypont
óta folyamatos emelkedés figyelhető meg
az állandó lakosok száma – ez Almádiban
kiugróan magas - és az idegenforgalmi adatok
vonatkozásában. 2007-ben összesen 66,6
millió forintnyi bevétel származott a strandbelépőkből, ez a 33-39 %-a városban töltött
vendégéjszakáknak.
A Gazdasági Bizottság elnöke kihangsúlyozta, a környezet, a gazdaság és a társadalom
csak együtt fejleszthető és el kell érni, hogy a
gazdaság több lábon álljon, ezért ösztönözni
kell a fiatalok helyben maradását, és a közepes és nagy vállalkozások megtelepedését.

Az előadásokat követően élénk, előremutató
párbeszéd alakult ki a tagok és a vezetés
között. Több kérdés érintette a városban
ingatlant szerző külföldiek számát, de nagy érdeklődés övezte a horgászturizmus témakörét
is. Elhangzott egy nemzetközi kovácstalálkozó
terve, amely egyedülálló lehetne Almádiban,
de a hagyományos borturizmus is bővül, mellette kialakulóban van a pálinkaturizmus. A
szezonhosszabbítást szolgálhatná a városban
megrendezésre kerülő sportnapok leporolása,
megújítása is, hiszen így egy jól megfogható,
speciális réteget lehet évről évre elérni. A
vendégek összetétele is változott, a belföldi
turizmus erősödése mellett egyre többen látogatnak a Balatonra az orosz és ukrán turisták.
A konzultáció eredményeként mindenképpen elmondhatjuk – az északi part városai,
térségei készek az összefogásra, viszonyukat a
kollegalitás és nem a vetélkedés jellemzi. Ezt
a hozzáállást követi a város és a vállalkozói
szféra is, amely örömteli eredményeket hozhat
az elkövetkező szezonokban. Hosszú az út
Balatonalmádi Turisztikai Egyesülete előtt,
de az első lépéseket megtették az összefogás
jegyében.
Vitkóczi Éva

A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület munkáját és legjobb tapasztalatait Tombor Ágnes,
az egyesület titkára osztotta meg a hallgatósággal. A 2006. februárjában 37 taggal
alakult, 6 millió forintból gazdálkodó szervezet mára 76 tagot számlál, és 16 millliós
költségvetéssel dolgozik, amelyből mindössze
7 millió az önkormányzati támogatás. Tombor
Ágnes elmondta, az első évben öt és fél millió
forintos kampányt indítottak, amely tartalmazott helyi, regionális és országos kiadványokat, országos rádióadókon, óriásplakátokon
való megjelenést és nagy hangsúlyt fektetett a
Füred kártya népszerűsítésére. A vendégszám
és a vendégéjszakák tekintetében több, mint
20 %-os növekedést mérhettek, amelyben
nagy szerepet játszott a reformkori városrész
felújítása, és a színvonalas programok is – a
Romantikus Reformkor és a Füredi Florália hatása érezhető a szezonalitás csökkentésében.
Füreden alapvetőnek tartják, a lakóhely
értékének képviseletét, a tudatos marketinget

és az ideális üzleti szféra megteremtését,
mert csak így érhető el, hogy a vevőtől a
szolgáltatóig mindenki elégedett legyen. Az
egyesületi tagok részére meg kell teremteni a
partnerség feltételeit, a szakmai kompetencia
érvényesülését, hogy az ajánlatok egyenlő
eséllyel jussanak a piacra.
A jövőben az egyesület kiemelt feladata a
kiaknázatlan területek felkutatása, új termékek
bevezetése, konkrét célja pedig a jövő évi
marketing stratégia kialakítása, kapcsolattartás a régió szakembereivel, szervezeteivel,
közös termékek kialakítása kistérségi szinten,
amelyeket minél előbb ki kell terjeszteni régiós szintre.
Megtudhattuk, hogy Balatonfüreden az
egyesület a tourinform mellett kapott helyet, amelyből a személyi jó kapcsolatoknak
is köszönhetően mára szoros jól prosperáló
együttműködés alakult ki, és 2009-re
várhatóan az egyesület átveszi a tourinform
üzemeltetését is.
Dr. Bóka István, Balatonfüred polgármestere
kihangsúlyozta, hogy Almádinak meg kell találnia a saját útját, így érhet el stabil bevételt
az idegenforgalomból, amely megszilárdítja
a város gazdálkodását. Bóka szerint nagy
hangsúlyt kell fordítani a
pályázatokra, pályázóként
pedig szerepet kell játszani
a
véleményformálásban
is, hiszen működnek az
erre szolgáló fórumok. Az
operatív programok befolyásolása a helyi igények
szerint nagyon fontos, mi
több, lehetséges! Városi
szinten figyelni kell a vállalkozások visszajelzéseire,
mert ők vannak a frontvonalon, ők érzik elsőként a
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Konzultációra hívott a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület
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Székesfehérvár

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA:
ÉLEN A FELSŐOKTATÁSBAN
1992-ben indult útjára Székesfehérvár első saját, önálló
felsőoktatási intézménye, a Kodolányi János Főiskola. Az
azóta eltelt évek alatt a hallgatói létszám közel tízezerre
nőtt, az oktatók száma meghaladta a háromszáz főt. Mára
az ország legnagyobb nem állami, nem egyházi fenntartású
non-profit intézményévé vált. Fennállásának 15 éves évfordulóját az elnyert hazai és külföldi minőség díjak mellett
azzal is ünnepelte a Kodolányi János Főiskola, hogy a főiskolák közül a legjobban szerepelt a HVG Diploma 2008
kiadványban megjelent felsőoktatási rangsorban.
vagy Ocsovai Gábor ismertetik meg
TUDTA-E, HOGY ...
– a Kodolányi János Főiskolán a nap- a hallgatókkal a kommunikáció elméleti
pali tagozatos alapképzésekre beadott és gyakorlati oldalát, és számos magyar
jelentkezések száma 17%-al haladta és külföldi vendégelőadó oktató munmeg a tavalyit, ellentétben a legtöbb kája is hozzájárul ahhoz, hogy diákok
felsőoktatási intézménnyel, ahol csök- valóban friss, naprakész ismeretekkel
rendelkezzenek.
kent a jelentkezések száma
– hazánk négy oktatási helyszíne mellett A szak sikerét az is jól jelzi, hogy számos ismert műsor stábjában dolgoznak
Ausztriában is tanulhatnak a hallgatók
– a főiskolák közül egyedül a Kodolányi öregdiákjai, Kodolányisok dolgoznak:
büszkélkedhet Felsőoktatási Minőség Azurák Csaba (TV2 Napló-Mokka),
Gombos Edina (TV2 – Aktív), HaDíjjal
– nemzetközi partnerkapcsolatok révén jagos Andrea (m1 Kékfény), Kirády
külföldön 58 partnerintézményben ta- Attila (TV2 – producer), Nemes
Tamás (m1 Híradó – szerkesztő).
nulhatnak a Kodós hallgatók
– kutatási programok és tudományos
konferencia-kiadványok garantálják a „Azt mondják, hogy az újságírás forhallgatók számára a magas szintű szelle- télyait csak szakmai tapasztalattal lehet
elsajátítani. Az én esetemben megfemi feltöltődést
– saját közszolgálati rádió (Vörösmarty
Rádió), Tv-stúdió, internetes magazin
(albamag.hu), tankonyha, tanszálloda
és vitorlás hajó teszi lehetővé a hallgatók számára, hogy elméleti tudásukat a
gyakorlatban is kipróbálhassák
– Karrier Iroda is segítséget nyújta főiskola hallgatói számára a diploma utáni
elhelyezkedésben
A Kodolányi János Főiskola kommunikáció és médiatudományi képzése évek
óta a legkedveltebb és legelismertebb
sikerszakja a főiskolának. Évek óta több
mint négyszeres túljelentkezés van, ide
tényleg csak a legjobbak kerülhetnek
be. Nem véletlenül, hiszen a szakma
nagyjai, mint például Győrffy Miklós
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lelő alap nélkül ez nem lett volna ilyen
egyszerű. A Kodolányin volt televíziós
gyakorlatunk, ami sokat segített, előzetes rutint adott. A tv-ben azonnal a
mélyvízbe dobtak, s a felszínen maradáshoz nagyon sok kapaszkodóra volt
szükségem: hogy tudjam, elméletben
hogyan kell úszni. Hajdani úszómestereimnek köszönhetően azonban ma már
a gyakorlat is tökéletesen megy.” (Hajagos Andrea, 27 éves, MTV Kékfény,
Szempont)
A kereskedelmi tévék sztárkultuszát
nyűgként megélő Azurák Csaba mindössze a harmincadik életévét töltötte
be a közelmúltban. Azonban ez a
rövid idő is elég volt ahhoz, hogy neve
fogalommá váljon az „ötperces sztárocskákat” kitermelő, majd elfelejtő magyar
tömegmédiában.
„Azt gondolom, hogy a siker – már, ha
eléri az ember – nem egy ékszer, amivel
villogni lehet, hanem felelősség, amit
viselni kell. Engem erre a felelősségteljes
életre készítettek föl tanáraim. Special
thanks to Győrffy Miklós.”
(Azurák Csaba, Műsorvezető, TV2)

Hat hónapon belül felépül Esztergomban az az ökotechnikai
bemutató ház és park, amelyre az Esztergomi Környezetkultúra
Egyesület nyert uniós forrást. A Megújuló energia – megújuló
határvidék c. programnak csak egyik eleme a park. Az Eötvös
Lóránd Tudomány Egyetem szakértőinek bevonásával az egyesület feltérképezi a régió megújuló energiaforrás potenciálját,
és intenzív szemléletformáló kampányt indít.
A Megújuló energia – megújuló
határvidék c. program végrehajtására az egyesület 39 millió forintot nyert a Európai Unió Interreg
programjától. Fő célunk, széles
körben bemutatni és elterjeszteni a
megújuló energiaforrásokat, ezáltal
csökkentve a térség környezetterhelését. A projekt az Ister-Granum
Eurorégió magyarországi területén és
Komárom-Esztergom megyében kerül

megvalósításra. A program négy fő
elemből épül fel. Először az ELTE
szakértőinek és egy térinformatikaiteam segítségével űrfelvételek, széltérképek, és más alapadatokból kiindulva elkészül a célterület megújuló
energiaforrás potenciál térképe, ami
azt ábrázolja, hogy az egyes területeken, mely megújuló energiaforrások
alkalmazására a legkedvezőbbek a
feltételek.

HATÁRTALANUL SZERETJÜK
EGYMÁST

Határnyitási ünnepségek Esztergomban és Párkányban
2007. december 20-án.
A schengeni rendszerhez történő csatlakozásnak köszönhetően december 20-án
Esztergom és Párkány között megszűnik a határellenőrzés. A történelmi jelentőségű
eseményt a két határváros méltó körülmények között kívánja megünnepelni.
A tervezett programban szerepel a határőrök ünnepélyes búcsúztatása, a két város
első közös testületi ülése, az eurorégió magyar és szlovák vállalkozóinak üzleti
vacsorája és egy változatos kulturális program, melyet Orbán Viktor és Csáky Pál
pártelnökök nyitnak meg.
A határon éjfélkor ünnepélyes keretek között levonják a magyar zászlót, sor kerül
az utolsó határőrbélyegző beütésére, amelyet koccintás és tűzijáték követ.
Az eseményhez kapcsolódóan számos egyéb látványosság is társul: 2 000 határnyitási bögrébe mérik majd a forralt bort és teát, ingyenes képeslapokra lehet „első
napi bélyegzőt” kapni, kivételesen éjjel egy óráig nyitva lesz az Aquasziget, amelynek tetejéről lövik majd ki a tűzijáték rakétáit, Párkányban pedig több kocsmában
Becherovka és sörakció kerül meghirdetésre. A tűzijátékot követően kisvonatokon
és lovaskocsikon lehet körbeutazni a két belvárost, immár határőrök nélkül!
A rendezvény helyszínére az est folyamán négy alkalommal kapcsol ki az MTV
1-es csatornája.
A rendezvény végleges programja elérhető az Ister-Granum Eurorégió honlapján:
www.istergranum.hu.

A második szakaszban egy szakértői team segítségével összegyűjtésre kerülnek az eddig a térségben
megvalósult megújuló energiaforrás
alkalmazások és a külföldi átvehető
példák. Célunk ezzel az, hogy gyakorlati megoldásokat mutassunk a
helyi döntéshozóknak, lakosságnak,
úgy, hogy előtte már feltártuk, hogy
az adott helyen melyik erőforrás
alkalmazására a legkedvezőbbek a
feltételek.

Esztergom

ÖKOPARK ÉPÜL ESZTERGOMBAN

A harmadik szakaszban kerül sor az
ökoház és ökopark megépítésére,
mely az esztergomi Búbánat-völgyben kerül kialakításra. A ház élő
példája lesz a megújuló energiaforrások alkalmazásának.
Végül zárásként intenzív szemléletformáló kampány indul. Az eredményekkel megkeressük a térségi
polgármestereket, akkreditált tanártovábbképzést indítunk el, iskolai
oktatást, és utcai megjelenéseket
szervezünk, valamint elkészül egy
összefoglaló kötet a program eredményeiről és ajánlásairól.
A programban együttműködünk a
Szlovák Környezetvédelmi Ügynökséggel, amellyel a program egyes elemei közösen kerültek kidolgozásra.
Így például a napkollektor-építésre,
iskolai oktatásra nem csak itthon,
hanem a szlovákiai oldalon is sor
kerül.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
Szuhi Attila,
kommunikációs-munkatárs
Tel.:30/563-7749
e-mail: szuhia@t-online.hu
Ledzényi András,
projekt-manager
Tel:30/469-7448
e-mail: ekoku@zpok.hu
Regio Regia 2007. december
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Oroszlányi kistérség

NYOLC ÖRDÖG, 80 CSOMAGGAL

Már péntek délután nagy volt az
izgalom a Fővárosi Önkormányzat
Oroszlányi Gyermekotthonában, ahol
a lakóotthonok csoportjai lepték meg
egymást ajándékcsomagokkal, koraeste pedig a nagyteremben mintegy
nyolcvanan várták, hogy kapnak-e
meglepetést a Mikulástól, aki igencsak nagyvonalú kísérettel érkezett
hozzájuk, szám szerint nyolc krampusszal.
Jól ismerhette a fehérszakállú a helyi
viszonyokat, ugyanis minden csoportról tudta, kik voltak jó gyerekek az
elmúlt időszakban, s kinek, mit kell javítania ahhoz, hogy mind hasznosabb
tagja lehessen a közösségnek.
Ennek ellenére persze mind a nyolcvan Mikulás-csomag gazdára talált,
majd a Flepp együttes szórakoztatta
az otthon lakóit, akik diszkóval zárták
a vidám délutánt.

EGY ÉV MÚLVA KÉSZ
A LAKÓOTTHON KÖMLŐDÖN

Ünnepélyes
alapkőletétellel
tették emlékezetessé Kömlődön pénteken délután a
református egyházközség lakóotthon-építkezésének megkezdését.
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Máté László esperes igehirdetésével vette
kezdetét az új beruházás alapkőletételi
ünnepsége, melyen a hívők mellett ott volt
Kis Ferenc polgármester, illetve a képviselő-testület több tagja.
Mint azt Bogáth István, az egyházközség

világi gondnoka elmondta: ,,Új lakóotthonok létesítése fogyatékossággal élő emberek részére” címmel pályáztak a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium forrásaira, s
67,1 millió forintot nyertek. A közösség
telkén épülő 310 négyzetméteres otthonban tizenkét főnek tudnak majd helyet biztosítani, s az ügyeleti szoba mellett társalgó, konyha és egyéb kiszolgáló helységek
fokozzák a komfortot. Az épületnek egy év
múlva már állnia kell a pályázati kiírás szerint, s oda az egész régióból fogadnak jelentkezéseket, de elsősorban az oroszlányi
kistérség igényeit szeretnék kielégíteni.
A beruházás átadását követően itt önállóan, életvitelszerűen lakhatnak majd
fogyatékos embertársaink – nyilatkozta
Bogáth István, majd Szemethy Ferenc
református lelkész a betonalapba helyezte
azt az iratköteget, melyben helyet kapott a
jelenlévők aláírása, a támogatási és vállalkozási szerződések, a műszaki dokumentáció,
s egy napilap is.

MINDENKIBEN OTT LAKIK A BAJNOK

Tatabányát nehezen lehetne a vizek városának nevezni, és a két
strandjának évekkel ezelőtti bezárása miatt még a nyári szabadidős fürdőzésért is messzire kell utazni az úszni vágyóknak.
Az úszósport legnagyobb csillagai bizony nem ilyen közegből
termelődnek ki. Ennek ellenére a népnyelv által „Buborék”-nak
nevezett fedett uszodában vígan zajlik az élet, és a lelkes ifjúság
értő kezek irányításával törekszik egyre nagyobb sikerek felé.
– Az egykori TBSC, mely minden
versenysport letéteményese volt a bányászvárosban, a szén elfogytával együtt
zsugorodott, így már évek óta a helyi
regionális vízmű által létrehozott egyesület
kötelékében folyik az úszók felkészítése
és nevelése. Gyakorlatilag két edző, egy
sportoló házaspár, valamint egy besegítő
volt felnőtt versenyző viszi a vállán az egész
város úszásoktatását, és munkájuk sikereit
válogatott versenyzők, országos bajnokok
jelzik. Sirkó András a valamivel idősebb
diákok korúakat oktatja, míg felesége, Kovács Márta a kisebbekkel foglalkozik.
– Két szakosztállyal működik a Tatabányai
Vízmű SE. Az úszók között természetesen
korosztályos bontásban folyik az edzés
illetőleg oktatás, hiszen a gyerekek között
az előkésztő csoporttól kezdve az a serdülő és ifjúsági versenyzők is megtalálhatók.
– mondja Sirkó András szakedző.
– Ahogy idősebbek az ifjú úszók, persze
úgy fogy korcsoportonként a számuk,

A váltónk is dobogós helyezést ért el országos versenyen.
Az egyesület finanszírozása, mint minden
versenysportnak ma hazánkban, igen sokszínű. A Nemzeti Utánpótlás Intézetnek
van egy kidolgozott programja, amelyben
pontrendszer alapján támogatást is ad
a kluboknak, és létezik még a Heraklész program, mely szintén a tehetséges
versenyzők felkarolását tűzte ki célul,
ebben is van résztvevőnk. Természetesen
a névadónk, a Vízmű a főszponzor, de
a város támogatása is nélkülözhetetlen, az
edzésidő, a kellő vízfelület biztosítása, és
a létesítmény üzemeltetése, fenntartása hatalmas segítség, ezt nem is kell mondanom,
De pénzben is kapunk bizonyos szerény
hozzájárulást.
– Nem is lenne semmi baj, ha a rendelkezésre álló időben kissé több vizfelületünk
lenne. A fenntartó rendelkezései szerint
az uszoda szinte folyamatosan megnyitott
a nagyközönség számára is, bár az átadott sávokat, a medence felét, alig-alig
használják ki. Nyilván ennek legfőbb oka
nem az, hogy a helyiek nem szeretnek úszni, hanem inkább a körülmények olyanok,
amit kevesen viselnek el. – veszi át a szót
Kovács Márta.

Tatabánya

Mozgalmas hétköznapok a Buborékban

hiszen egyrészt kiválasztódnak a tehetségesebbek, másrészt nem szabad elfelejteni,
hogy ez egy monoton, fárasztó, kemény
sportág. Ez összesen mintegy nyolcvanszáz főt jelent, akik tagdíjfizető egyesületi
tagok. Ezek között persze vannak, akik
inkább csak egészségmegőrzés, gerincproblémák, egyéb orvosi javaslatra jönnek, vagy
csak, hogy valamit sportoljon a gyerek,
rendszeresen lehozzák az uszodába. Akik
komolyabban gondolják, és versenyzőknek
tekinthetők, azok olyan harminc-harmincöt
fős létszámban járnak az edzésekre.
– A munkánk során az utóbbi években
már fokozatosan, szépen jöttek az eredmények is. Volt itt most tavaly, és tavalyelőtt serdülő válogatottunk, volt Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon versenyzőnk
200 mellen, volt úszónk Athénban a
Gimnáziádén, – ami a középiskolások
világversenye az Universiadéhoz hasonlóan
–, vannak magyar bajnokaink, és van két
versenyzőnk, aki korosztályos csúcsot tart. – Azt hiszem ennek ellenére megoldjuk ezeket a problémákat, és az edzés menetében
el tudjuk különíteni az egészen kicsiket a
nagyobb versenyzőktől. Nagyobb gondot
jelent majd az, ami végeredményben egy
örömteli eseményhez kapcsolódik, hogy ha
megkezdődik az élményfürdő és strand beruházása, melynek, ha jól tudjuk a legvégső
ütemében egy korszerű uszoda is szerepel,
hogyan oldjuk meg a versenyzőink napi
edzését. Szerencsére sok segítséget kapunk
a tűzoltóságtól, ahol egy tanmedence
épült, de a környező városokra, Oroszlányra és Komáromra is számítunk. Bár ez
még erősen a jövő. A mostani egészen
kicsik, akikkel foglalkozom, talán már ott,
szebb, jobb körülmények között válhatnak
igazi versenyzőkké. Bizzunk benne!
dry
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Innovációs fejlesztésre nyert uniós pénzt az Albacomp

A VONZÓBB EURÓPAI SZAKKÉPZÉS
ÉS A MINŐSÉGI FEJLŐDÉS A CÉL
Az Albacomp Zrt. Oktatási Üzletága sikeres
innovációs pályázata révén több mint 70 millió
forint összegű megbízást nyert el az Európai Unió
Leonardo Nemzeti Irodától. Az „Egész életen át
tartó tanulási program” keretében meghirdetett
– Leonardo da Vinci – pályázati anyagban a cég
vállalta a program egy korábbi szakaszában kifejlesztett kompetencia-mérő szoftver (soft-skills)
továbbfejlesztését, illetve új nyelvi felületekkel
való kiegészítését. A projektben az Albacompnak belga, francia, olasz, lengyel, svéd és szlovén
partnerei lesznek.
Az Európai Unió által 2000-ben indított Leonardo da Vinci szakmai képzési program fő célkitűzése
olyan, a tanítás-tanulási folyamat eredményességét
biztosító, új típusú mérési, értékelési módszerek
kidolgozása, kipróbálása és elterjesztése volt,
amelyek a felnőttképzésben, szakképzésben hasznosíthatók és alkalmazásukhoz a megfelelő eszközök rendelkezésre állnak. A Számalk és az Albacomp Oktatási Központja 2005-ben csatlakozott
egy kétéves projekthez (www.e-methods.hu), így
részese lett egy öt témakört – elektronikus vizsgáztatást, projekt véghezvitelét, projektmódszer
tesztelését, szakmai gyakorlathoz kapcsolódó kísérletet illetve portfolió módszert és elektronikus
soft skills mérőrendszert (http://project.kahosl.be/
competence/DU/index.asp) – átölelő nemzetközi
kísérletsorozatnak. A 2006-ban sikeresen lezárult
projekt folytatására kapott most lehetőséget az
Albacomp.

elterjesztését végzi. A továbbfejlesztett szoftver
hasznos lesz a szakképző intézetnek és a gazdasági társaságoknak egyaránt, mivel a hallgatók és
dolgozók humán készségeinek vizsgálata után hatékonyabban lehet dönteni a kiegészítő képzések és
szervezetfejlesztési tréningek szükségességéről. A
pályázati vállalás része, hogy 40 szakképzési intézmény és 80 gazdasági társaság fogja kipróbálni
az elkészült szoftvert.
A jelenleg hét kompetencia csoportban (csapatmunka, projekt- és team-menedzsment, ügyfélorientáltság, innováció / kreativitás / kockázatvállalás, tanulási képességek, alapkommunikáció,
kultúrák közötti kommunikáció, részletesebben
lásd a http://project.kahosl.be/competence/DU/
címen) mérő programot az Albacomp tervei szerint további hét kompetencia csoporttal bővíti ki,
és mindezt az összes partnerszervezet országának
nyelvén elérhetővé fogja tenni.

A

PROJEK TBEN AZ

A LBACOMP

PARTNEREI

A KÖVETKEZŐ SZERVEZETEK :

• Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Belgium
• European Institute for E-learning (EIfEL), Franciaország
• Istitiuto Tecnico Commerciale “Domenico Romanazzi” – I.T.C. Romanazzi, Olaszország
• Przedsiebiorstwo Badawczo Produkcyjne
EMAR Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia,
Lengyelország
• Swedish TelePedagogic Knowledge Center
A vállalat a közelmúltban megnyert pályázat kere- (STPKC), Svédország
tében a soft skills nevű humán készséget és kompe- • Papilot, zavod za vzpodbujanje in razvijanje
tenciákat mérő, webes felületen működő szoftver kvalitete življenja, Szlovénia
továbbfejlesztését, illetve az eddigi tartalmak
kibővítése mellett a mind szélesebb körben való
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ADY ENDRE :
KIS, KARÁCSONYI ÉNEK
TEGNAP HARANGOZTAK,
HOLNAP HARANGOZNAK,
HOLNAPUTÁN AZ ANGYALOK
GYÉMÁNT-HAVAT HOZNAK.
SZERETNÉM AZ ISTENT
NAGYOSAN DICSÉRNI,
DE ÉN MÉG KISFIÚ VAGYOK,
CSAK MOST KEZDEK ÉLNI.
ISTEN-DICSÉRETÉRE
MÉGIS CSAK KIÁLLOK,
DE BOLDOGOK A PÁSZTOROK
S A HÁROM KIRÁLYOK.
ÉN IS MENNÉK, MENNÉK,
ÉNEKELNI MENNÉK,
NAGYOK KÖZÖTT KIS JÉZUSÉRT
MINDEN SZÉPET TENNÉK.
ÚJ CSIZMÁM A SÁRBAN
SZÁZSZOR BEPISZKOLNÁM,
CSAK AZ ÚRNAK SZERELMEMET
SZÉPEN IGAZOLNÁM.
(ÍGY DÚDOLGATTAM ÉN
GYERMEK HITTEL, BÁTRAN
1883
CSÚF KARÁCSONYÁBAN.)

Mottó: „Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem.”

Karácsony 2007

A MOSOLYGÓS SEGÍTŐK

Az úgy szokott lenni ennél
a lapnál, hogy úgy november
vége – december eleje táján megkeres
a főszerkesztő, hogy akkor valami karácsonyit.
Én meg a szociális munkás múlt emlékmorzsáiból próbálok gyúrni valami ötletfélét, hogy
miről is. Gondoltam a karácsony mégis családi
ünnep és azokkal a családokkal, amelyekben a
kis kezek által a jézuskához írt levelek sohasem
kézbesülnek, a Családsegítő Központ foglalkozik, az ő munkájukról írok. A vezetőjükkel,
Mecsei Ilonával beszélgetve azonban találtam
valami mást. Valami szívmelegítően emberit.
Mecsei Ilona és munkatársai számára természetes, hogy amikor vége a munkaidőnek,

akkor csak papíron van vége. Mi mást is
csinálhatna egy családsegítő munka után,
mint hogy családokat segít. Bevonva és megfertőzve családtagokat, ismerősöket, negyven
– ötven középiskolást és azok családtagjait és
ismerőseit, meg még akiket csak lehet. Alapítványilag, mert a forma is szükséges.
A Tatabányai Rotary Klubban öt évvel ezelőtt
két tag összehajolt és megalapította a Mosolygós Gyermekekért Alapítványt. Céljuk a
Tatabánya és vonzáskörzete, valamint a Közép – dunántúli Régióban élő gyermekek és
családjainak segítése volt. A két alapító, Rigó
Erik és Megyeri Imre szakembereket keresett
az ügy mellé, így találkoztak a családsegítő-

sökkel. A szervezett felállt és elkezdett dolgozni. Inkább így kellene írni: DOLGOZNI.
Gyerektáborok, kirándulások, játszóházak és
klubfoglalkozások teszik emlékezetessé az
elmúlt öt évet. Meg a rávaló összegyűjtése.
A mikulásuk idén a kórházban és az átmeneti
gyermekotthonban járt, karácsonykor a VI –
os telepi óvodásokat lepik meg ajándékokkal.
Amikor ezek az emberek szentestén, immár
családi körben megállnak a fa előtt, egy kegyelmes pillanatra kitágul a világ körülöttük:
sok – sok mosolygós gyermek lesz velük
gondolatban.
Megtehetjük mi is. Nem csak gondolatban,
hiszen az alapítvány nyitott.
Süle Károly

MOSOLYGÓS GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁNY - MECSEI ILONA
TATABÁNYA, PLATÁN TÉR 10.
WWW.MOSOLYGOS.EXTRA.HU
MOSOLYGOS @MGYA.AXELERO.NET
34/512 - 890

KARÁCSONYI PROGRAMOK
GÁRDONYBAN ADVENT IDEJÉN:
K ARÁCSONYVÁRÓ

December 15., szombat 10-18 óra
Agárd, a Mikszáth utcai pavilonsor mellett
Napközben:
Kirakodóvásár
Szeretetvendégség
Közös ebéd
Jótékonysági árverés
Karácsonyi képeslap verseny
„A legfinomabb karácsonyi sütemény”
verseny
Program:
11 órától Miénk a színpad!
14 órától karácsonyi műsor
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AZ ALBORADA KÓRUS ADVENTI

SZABÓ-TAYLOR ISTVÁN PÁNSÍP

HANGVERSENYE

KONCERTJE

December 15., 16 óra, agárdi katolikus December 21-én 18 órakor az agárdi
templom, 18.30 órakor a gárdonyi kato- katolikus templomban
likus templom

K ARÁCSONYI ELŐADÁS ZENÉVEL,

SZILVESZTERI PEZSGŐFUTÁS

December 31., 8.30-15.00, Agárd,
Velencei-tavi Vízi Sportiskola és SzaVERSSEL
December 20. 17.00-19.30 óra, Gár- badidőközpont
Szervező: Gárdonyi
donyi Géza Művelődési Ház
Tourinform Iroda
Tel.,
fax:
22/570-077,
570-078,
Jöjjön, ünnepeljen velünk, meghitt ünnepi
E-mail:
zeneszóval, és karácsonyi versekkel!
gardony@tourionform.hu

A ROTARY KLUB
MIKULÁS-ÜNNEPSÉGÉN VETT
RÉSZT AZ ELNÖK

– Nagyon hasznos, hogy a civil szervezetek
ilyen összefogással meg tudják ünnepelni
Szent Miklós napját – fogalmazott dr.
Völner Pál. – Ezzel is tanúsítják, mennyire
fontos, hogy odafigyeljünk másokra. Idén mi
is támogattuk a rendezvényt, hiszen tudjuk,
a megyében élő tehetséges gyermekekre
illik odafigyelni. Ezek a gyerekek – ahogyan
a konferanszié is említette – valóban ebben
a korban a legtehetségesebbek, és ha
elismerjük, jutalmazzuk őket, várhatóan
nem fordulnak el attól a tevékenységtől,
amiben eredményesek lehetnek. A műsor
számomra azért is megható, mert idén
nem egy felnőttek által előadott, nem
egy esetben drága bemutatót láthattak
a fiatalok, hanem ők maguk mutathatták
be mindazt, amiért egy ilyen ünnepségen
együtt lehettek: a saját tehetségüket.
A Rotary Club ünnepségén a megye
számos iskolájából érkeztek gyerekek, akik
a zene, a tánc, az irodalom, vagy a sport
területén bizonyították tehetségüket.
Harsányi Sulyom László, a Jászai Mari
Színház, Népház igazgatója, színházi
rendező konferálta fel az esemény
harmincöt előadóját, magukat a
tehetséges gyermekeket, akik

Karácsony 2007

A Rotary Club Tatabánya idén tizedik versekkel, dalokkal, verbunkos tánccal, gyermek vehette át a Mikulás-csomagot
alkalommal szervezte meg Mikulás-napi illetve hangszerekkel szórakoztatták a a Rotary Club vezetőitől.
ünnepségét. Ezúttal a megye tehetséges közönséget. A műsor végén háromszáz
KEMÖH
gyermekeit látták vendégül a Modern
dr. Völner Pál köszönti a gyermekeket
Üzleti
Tudományok
Főiskolájának
nagyelőadójában. Fűrész József, a
Rotary Club soros elnöke bevezetőjében
elmondta: amíg a korábbi esztendőkben
a hátrányos helyzetű fiatalok ajándékozása
volt a Rotary egyik jelentős feladata, idén
a tehetségeket lepték meg műsorral és
ajándékkal. Az RCT elnöke köszöntötte
dr. Völner Pált, a megyei közgyűlés
elnökét, aki idén támogatóként volt jelen
az eseményen.

A tehetséges fiatalok egy csoportja

A tatai Vaszary iskolás fiúk verbunkos tánca
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A betegre vigyázva, saját gerincét kímélve

Karácsony 2007

A SÚLYEMELŐKTŐL ELLESETT
FRANCIA MÓDSZER

Az egészségügyben – különösen a magatehetetlen, túlsúlyos betegekkel dolgozók körében
– a kieső, a táppénzes napok
főleg gerincbetegségekből, deréktáji fájásokból adódnak. A
Rouen-i Egyetemi Kórház munkacsoportja korábban ugyanezt
észlelve, olyan munkafolyamatok, technikák kidolgozását
tűzte ki célul a betegmozgatásban, amelyek egyrészt jobban
ügyelnek a betegre, másrészt
könnyítik az egészségügyi dolgozók fizikai terhelését.
A francia szakemberek a súlyemelők
mozgását tanulmányozva olyan mozdulatsorokat, módszereket dolgoztak
ki, amelyek kíméletesek a beteg
számára, ugyanakkor megkönnyítik
az ápolók, beteghordók, gyógytornászok eddig inkább erőből emelő
fizikai munkáját.
Az Európai Unió Leonardo-programja támogatásával nemzetközi
együttműködést kezdeményeztek a

módszer kidolgozására, elterjesztésére, s ehhez csatlakozott a Fejér Megyei Szent György Kórház is néhány
éve a megyei önkormányzat anyagi
támogatása jóvoltából. Az idén
őket választotta partnerül a francia
pályázó, részben a magyar ápolóés gyógytornászképzés magas színvonalát dicsérve, illetve azt elismerve, hogy a módszer kipróbálásában,
elsajátításában itt tapasztalták a legaktívabb együttműködést – tudtuk

meg Kiss Mária Éva ápolási igazgatóhelyettestől.
Az 5 fős francia munkacsoport múlt
héten kezdte meg előadásait, gyakorlati bemutatóit a kórház baleseti
sebészetén Gáti Erika osztályvezető
főnővér elmondta, hogy az érdeklődők különböző osztályokról és külső
szociális intézményekből érkeztek.
Az is vonzó, hogy a kiscsoportos
foglalkozáson a módszerek kipróbálására, a helyes testtartás, mozdulat,
emelési technika begyakorlására is
van lehetőség. A képzésen eddig az
újonnan megismert technikák minimális tárgyi szükségletekkel (szék, lepedő) minden felvetett esetre találtak
megoldási javaslatot.
A harmadik éve tartó program
kölcsönös tapasztalatcserékkel, tanfolyamokkal, látogatásokkal azt az
alapcélt szolgálta, hogy a nemzetközi
eredmények mielőbb bekerülhessenek a mindennapi gyakorlatba. E
programszakasz lezárulása után
mindkét fél új pályázati lehetőségeket keres az együttműködés folytatása érdekében.

Göde Andrea
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Köszöntő a Helyőrségi Klubban

NEM HAGYJÁK MAGUKRA
AZ ÖZVEGYEKET

MAGASRANGÚ

KÉPVISELET

Nem hagyják magukra a megözvegyült
katonafeleségeket Tatán. A Honvéd
Bajtársi Klub Tata elnevezésű szervezet
rendszeresen rendez találkotókat egykori bajtársaik özvegyeivel - tudtuk meg
Sárközi József nyugállományú honvéd
ezredestől, a klub elnökétől. A legutóbbi alkalommal is a Helyőrségi Klubban
tartották meg összejövetelüket a megözvegyült asszonyok számára. Gárdos
Éva - az intézmény igazgató asszonya
- fogadta a különleges eseményre érkező
vendégeket. Az ilyenkor szokásos proto-

koll nyomait sem láttuk, abszolút közvetlenség, abszolút emberközeli volt
a megjelenő emberek fogadása,
köszöntése. Mások mellett eljött
köszönteni az özvegyeket Sipos
Géza nyugállomány honvéd
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Karácsony 2007

péről a szövetségen belül, kiemelve az
idősgondozási rendszert annál is inkább,
mivel a Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetségében mintegy huszonháromezer
nyugállományú ember található, közel
nyolcezer az özvegyek száma, de törődnek a balesetet szenvedett bajtársakkal
is. Sipos Géza ismereteink szerint a civil
szférában is rendszeresen részt vesz az
idősügyi tevékenységekben. Imeliné
Schwininger Éva a tatai önkormányzat
ezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos szociális irodájának vezetője a város leheSzövetségének elnöke, Vargáné Gyar- tőségeiről, az özvegyek, idősek segítési
mati Antónia honvéd őrnagy,
az MH Nyugat-magyarországi
Hadkiegészítő Parancsnokság
osztályvezető helyettese Veszprémből, Imeliné Schweininger
Éva, a tatai önkorményzat
szociális irodájának vezetője,
Forgó Pál nyugállományú honvéd alezredes pszichológus, s
elküldte köszöntőjét Tatai Tóth
András országgyűlési képviselő,
aki parlamenti elfoglaltsága miatt
nem tudott megjelenni
formáiról beszélt.
az eseményen.
Az előadóktól hallhattunk olyan valós,
megtörtént esetről is, amikor a szó legszorosabb értelmében véve segítettek
VERS, PRÓZA, KLARINÉT
A több órára tervezett össze- egymáson olyan magányos emberek, akik
jövetel megnyitásaként Rozs maguk is támogatásra szorulnának.
János mondott verseket, illetve Lehetőségéhez mérten a Honvéd Bajtársi
lelkeket megindító prózát, majd Klub Tata megvendégelte az eseményre
Sárközi József nyitotta meg meghívott özvegyeket, akiket Lázár
hivatalosan az eseményt. Var- Antal nyugállományú törzszászlós - előgáné Gyarmati Antónia őrnagy adóművész - népszerű dallamokkal szóbeszámolt az MH Nyugat-ma- rakoztatott a fináléban. Az eseménysor
gyarországi Hadkiegészítő Pa- végén Szőke Edit, az MH Nyugat-marancsnokság hatáskörébe tartozó gyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság
(Dunántúl), elsősorban az érdekvédelem Toborzó és Érdekvédelmi Iroda tatabátárgykörébe tartozó feladatokról, illetve nyai főelőadója kiosztotta a jelenlévő
azok teljesítéséről. A prózai előadást özvegyeknek az Állami Egészségügyi
Sipos Géza nyugállományú ezredes, a Központ (egykoron Honvéd Kórház)
BEOSZ elöke folytatta. Egyebek mellett szolgáltatásaira jogosító igazolásokat.
Berg Endre
részletesen szólt a nők, asszonyok szere-

Számtalan munkahely található ma az országban. Egyesek
éppen felvirágoznak, mások éppen csődbe mennek, s a
munkáltatók többsége a saját profitszerzésén túl, alig-alig
törődik a munkavállalóival. Vannak bizonyos látszatintézkedések, ám nagy általánosságban inkább csak azzal törődnek
a munkáltatók, hogy szaladjon a cég szekere... Nem így a
Magyar Honvédségnél. Követendő példa lehet, hogy éppen a
minap (is) Tatán, a Helyőrségi Klubban köszöntötték azokat
a hölgyeket, akiknek hozzátartozóik a honvédségnél dolgoztak valaha, s asszonyaik megözvegyültek.
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Energetika

INTELLIGENS ENERGIARENDSZEREK
A Budapesti Műszaki Főiskola évek óta
hagyományosan minden év novemberében
megemlékezik a Magyar Tudomány Ünnepéről. Az eleinte mindössze egy napos
rendezvény mára egy hónapos rendezvénysorozattá nőtte ki magát, ahol tíz-tizenöt
konferencián, előadáson vehetnek részt a
meghívottak és az érdeklődők.
Idén november 27-én került sor az „Intelligens Energiarendszerek – A villamosenergia-ellátás új technológiai lehetőségei”
című konferenciára.

A XXI. században szinte minden nap találkozunk az intelligens szóval: intelligens mosópor, intelligens mosógép, mosogatógép és még hosszan folytathatnánk a sort. Ennek ellenére
azonban nagyon sokan vannak, akik nincsenek tisztában a
szó ezen jelentésével. A konferencia többek között ezekre
a kérdésekre is megadta a választ: intelligensnek akkor nevezünk valamit, ha a be- és kikapcsolás ideje programozható,
késleltethető, ha a külső fényerősségtől függ a belső világítás,
ha mozgásérzékelővel történik a bekapcsolás, ill. ha a működésének valamely jellemző paramétere egy másik mért paramétertől függően automatikusan változik, vagy változtatható.
Az intelligencia az energiarendszerben szintén fontos kérdés.
Az irányítástechnikai paletta az elmúlt években számos mes-

A mindennapokban kell keresnünk az okát,
hogy ebben a témában összegyűltek az ország
szakértői. A konferencia egészen hétköznapi
dolgokra kereste a választ. Az energiaárak
emelkedése, az ellátásbiztonság kérdése, a
környezeti problémák megjelenése és a mára
már teljesen nyilvánvalóvá vált klímaváltozás
mindenki számára érthetővé tette, hogy valamit
tennünk kell azért, hogy az előttünk álló zord
jövőképen változtassunk.
A konferencián Dr. Gáti József, a BMF
kancellárja köszöntötte a megjelenteket, majd
elmondta, hogy az idei Magyar Tudomány
Ünnepe a „Tudomány iskolája” nevet viseli.
terséges intelligencia eszközzel bővült: vészjelzés szűrés és
A konferencia két szekcióját Temesvári Zsolt, a BMF KVK
feldolgozás, hibaanalízis és készülékdiagnosztika, rendszer
dékánhelyettese, és Orosz János, a BMF KVK VEI igazgahelyreállítás, deregulált piaci környezet intelligens funkciói, a
tója vezette le.
funkciók megvalósításához szükséges intelligens technikák.

A

KONFERENCIA ELŐADÓI :

• Dr. Kádár Péter (BMF KVK Villamosenergetikai Intézet)
• Veréb Tamás (Magyar Villamosenergia-rendszer Irányító Zrt.)
• Dr. Grabner Péter (Magyar Energetikai Hivatal)
• Dr. Drucker György (Ex Libris Consulting Kft.)
• Dr. Frucskó József (Magyar Környezetgazdasági Központ)
• Dr. Krómer István Villamosenergia Ipari Kutató Intézet)
• Bessenyei Tamás (Power Consulting Kft)
• Domaina Kristóf (Energiaklub)
• Molnár László (Quantum Energy Kft)
• Nagy József Haddad Richárd, Morva György, Szén
István (BMF KVK Villamosenergetikai Intézet)
• Dely László (ETE Települési Energiagazdálkodási Szakosztály)
• Popovics Attila (Magyar Kapcsolt Energia Társaság)
(A konferencia kiadványában megjelent dolgozatok és az
előadások prezentációi a http://www.bmf.hu/conferences/
energia2007/program.htm honlapon olvashatók.)
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Az alapfogalmak ismertetése és tisztázásán túl több előadás
foglalkozott azzal, hogyan lehet az energiafogyasztást lecsökkenteni, vagy a fosszilis energiát megújuló energiára cserélni a
minél nagyobb takarékosság eléréséhez, a környezetterhelés
csökkentésére, az élhetőbb környezet kialakítása érdekében.
Bemutatták az új energia törvényt, megvizsgálták a közgazdaságtan szempontjai szerint a jelenlegi helyzetet, és jellemezték
az új támogatási rendszert is. Mindemellett a legnagyobb
sikert talán a gyakorlati példák bemutatása aratta.

MEGÚJULÓ

ENERGIA A MINDENNAPOKBAN

Kell egy követhető példa, ami mintául szolgál a lakosság számára! Minden résztvevő egyetértett ezzel a kikötéssel. Sajnos olyan időszakban élünk, ahol kevés a vállalkozó szellemű
ember. Amíg nem látják, hogy egy-egy apró lépés mekkora
fejlődést vonhat maga után, és egy-egy áldozat a későbbiek
folyamán mennyire tud megtérülni és hasznot hozni, addig
nem sokan mernek belevágni a megújuló energiaforrások használatába. Miskolc térségében, a Bükk védelme érdekében

azonban van egy csoport, akik mertek
változtatni, akik valóban belevágtak! A
konferencia résztvevői nagy tisztelettel
hallgatták Dr. Nagy József előadását
a MAVIRKA névre hallgató akciócsoportról. Az első fejlesztési szint egy külterületi energiatermelő
gazdaság szélgenerátorral és napelemmel, amelyre a későbbiek folyamán rákapcsolják a bükkaranyosi hidrogénfalu 33 birtokának épületeit, valamint az önkormányzati intézményeket
is. A fejlesztés második lépésében a meglévő energiatermelő
berendezések számát és méretét növelik, amik továbbra is
kapcsolatban állnak a központtal.
Céljuk az, hogy a kicsik példájára legyen egyre nagyobb
közösségi kezdeményezés is, és „nagyban” is valósítsák meg
ezeket az ötleteket, fejlesztéseket.

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI

RÉGIÓ UTAT MUTAT

Dely László energiagazdálkodási szakember térségünkben
dolgozik. A lehetséges települési, kistérségi, térségi energetikai fejlesztési stratégiák megalkotásához, kipróbálásához,
a fenntartható energia és környezetgazdálkodás feltételeinek
vizsgálatához és megvalósításához több modell kialakítását
indította el az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület
települési energiagazdálkodási szakértőivel a régióban és a
különböző adottságú térségekben. Minden modell alapelve a decentralizált, hatékony energiatermelés, a fosszilis
energiahordozók kiváltása a helyben fellelhető, gazdaságosan
hasznosítható erdei, mezőgazdasági és kommunális biomassza
hulladékokkal, a nap, szél, geotermikus és kis teljesítményű
vízenergiás megújuló energiaforrásokkal. Az energiafogyasztásban ugyanakkor célul tűzték ki a veszteségek csökkentését,
az energiahatékonyság, az „intelligens energiafogyasztás”
növelését.
– Megújuló energiákkal komplex kisvárosi, és kistérségi fenntartható energia- és környezetgazdálkodás
indult Tatán és napjainkban a Tatai Kistérségben is.
Tatán energiafigyeléssel 16%-os, energiaaudittal 12%-os,
energiaköltség megtakarítás érhető el. A távfűtési rendszer
modernizálásával és egy gázmotoros beruházással 80-90
millió Ft jelentős megtakarítás, ill. árbevétel realizálható. A
számok azt mutatják, hogy az önkormányzati intézmények
energiaköltségének 100 %-át is fedezni lehetne a megtakarításokból, decentralizált energiatermelésből.
– Ipari-agrár környezetben - több kistérséget érintő bioenergetikai együttműködés (energetikai klaszter) alakulhat ki az
Által-ér völgyében. A már korábban elindult vízgazdálkodás
mellett így egy európai rangú ökotérségi modell alakulhat a
Tatai -medencében.
– A modell kialakításában a tatai kistérséghez kapcsolódva
4-5 kistérség is részt vehet és fontos ellátó területe lehet a
Vértesi Erőműnek, a tatai „Biocalor” távfűtőműnek és a kistérségek településein létesülő településközponti faaprítékos
fűtőműveknek.

Amint azt már a konferencia elején
megfogalmaztuk, fontos, hogy jó példa
legyen a lakosság előtt. Tatán, a Tatai
Kistérségben az önkormányzatok kívánnak élenjárni a fejlesztésekben annak reményében, hogy így a lakosság is pozitívabban álljon majd a
megújuló energiaforrások használatához, az energiafogyasztás
hatékonyságának növeléséhez és ezzel együtt a környezetterhelés csökkentéséhez.
– Agrárjellegű kistérségben, a Sümegi Kistérségben vidékfejlesztési célzattal valósul meg a megújuló energiákkal komplex,
fenntartható energia és környezetgazdálkodási modelljavaslat.
A tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának
kutatási programjában elkészült felmérésben és stratégiai
tanulmányban összesen 65 önkormányzati intézmény energiafogyasztását, komplex energia és környezetgazdálkodását
vizsgálták 21 településen.
A térségi biomassza energiapotenciál 100%-ban ki tudná
elégíteni a hőenergia igényeket, 17%-át fedezné a villamosenergia igényeknek, 5 települési fűtőmű, 2 biogáz erőmű
valósulhat meg.
Minden településen munkalehetőséget tud biztosítani a
program, és jelentős bevételeket hozhat a pellet formában
feldolgozott bio fűtőanyag, a decentralizáltan termelt villamosenergia.
Az elvégzett kutatás után több projektötlet született, amelyek remélhetőleg megvalósulnak a közeljövőben.
A Közép-dunántúli Régió az egyetlen régió hazánkban,
ahol konkrét energiagazdálkodási stratégiát alakítottak ki. A
már fent bemutatott és további kutatási területként ajánlott
modellekkel a Közép-dunántúli Régió élen jár a települések
energetikai fejlesztéseinek kialakításában, az elképzelések
gyakorlatba ültetésében. Erre mindannyian büszkék lehetünk!
A konferencia zárása után sok kérdés merült fel a közönségben a látottakkal és hallottakkal kapcsolatban, amire a
konferencia keretein belül nem kaptak választ az idő rövidsége miatt. Arra azonban volt lehetőség, hogy mindenki
megbeszélhesse felvetéseit zárás után, így egy jó hangulatú
beszélgetéssel fejeződött be a 2007-es Magyar Tudomány
Ünnepe a Budapesti Műszaki Főiskolán.
Balogh Mariann
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A Firetrace automatikus tűzérzékelő és oltó rendszer

MEGSZÜNTETI A TÜZEKET KELETKEZÉSÉNEK
PILLANATÁBAN ÉS HELYÉN
A mai modern társadalomban
egyre nagyobb figyelmet fordítunk értékeink és eszközeink
megóvására.
A tűzkár elleni védekezésnek
ma már igen sok formáját
ismerhetjük. A Firetrace rendszer egyszerre kínál gyors,
egyszerű és mégis költségtakarékos megoldást az effajta
problémák védelmére.

MI IS AZ A FIRETRACE RENDSZER?

A Firetrace egy olyan automatikus tűzoltó
berendezés, amely egy speciális polimer
anyagokból előállított rugalmas hőérzékelő cső segítségével behálózza a védendő
teret, majd észleli és a keletkezésétől
számított 10 másodpercen belül eloltja a
tüzet. A cső minden pontja érzékeli a tűz
keletkezését, majd 100 oC értéken egy
ponton felhasad, és ezen a nyíláson az
oltóanyag kiáramolva eloltja a tüzet, majd
kitöltve a védendő térrészt, nem engedi
meg a tűz visszagyulladását. A berendezés
működéséről, üzemkészségéről átjelzés is
kiépíthető.
A Firetrace rendszernek két különböző
oltási módozata ismert:
Egyik leggyakoribb a direkt, vagyis közvetlen oltási technológia, alacsony nyomáson.
Ebben az esetben a Firetrace csővezeték
nem csak érzékelőként szolgál, hanem
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oltóanyag továbbító eszközként is. A
tűz keletkezésekor az érzékelt legforróbb
pontnál a cső megreped, és egy hatékony
fúvókát alkot. Az oltóanyag tartályból az
oltóanyag az oltandó területre kerül a keletkezett fúvókán keresztül.
Másik szintén gyakori oltási módszer, az
indirekt, más néven közvetett oltási technológia, alacsony vagy magas nyomáson.
Ekkor a Firetrace csővezeték érzékelőként
és rendszert indító alkalmazásként szolgál.
Ilyenkor oltóanyagot nem továbbít. Amint
az érzékelő cső tüzet észlel, az megreped,
és így a csőben lévő tesztgáz nyomáscsökkenése hatására az oltóanyag tartályon
lévő indirekt szelep megemelkedik, így
oltóanyagot juttat az oltandó térbe a
szórófejeken, fúvókákon keresztül. Ez az
oltási technológia nagyobb térfogatú terek
oltására használatos, ahol a tűz oltásához
nagyobb mennyiségű oltóanyag szükséges.
A magas nyomású indirekt oltási rendszereket az oltógáz oltóanyaggal töltött rendszereknél alkalmazzuk. Működési elvük azonos
a kisnyomású rendszerekével.
A szórófejek sokszorozása lehetséges
mind a két fajta indirekt rendszerben. Az
alkalmazott oltógázoknak nincs környezetkárosító hatása. Nincsenek hatással a föld
körüli ózonpajzsra, és nem járulnak hozzá
az üvegházhatáshoz sem. Széndioxid alkalmazása estén minden esetben figyelmeztető
táblákat kell elhelyezni, mivel a közvetlen

belégzése már kis mennyiségben is káros
az ember egészségére. Ma már létezik
több olyan tűzoltásra alkalmas, engedélyezett oltógáz is, amely az emberéletére
veszélytelen.
A Firetrace oltórendszer igen sok előnyös tulajdonsággal rendelkezik:
Egyszerű, gyors szerelhetősége jelentősen
csökkenti a kivitelezés költségeit. Üzemben
tartása, működtetése sem felügyeletet,
sem külön segédenergiát nem igényel.
Az időjárási viszonyokra érzéketlen más
oltórendszerekkel szemben. Az oltórendszerek úgynevezett hamis, vagy vakriasztási
hányada gyakorlatilag nulla.
A Firetrace hőérzékelő cső rugalmas tulajdonságának köszönhetően a nehezebben
beszerelhető, szűk területeken is kiváló
megoldást nyújt. A rendszerekben bármilyen oltóanyag alkalmazható, így használhatunk vizet, habot, száraz kemikáliákat
vagy gázokat is. Egyszerű kialakítása miatt
csökken a karbantartási igénye is.
Működéskor az oltóanyag a speciális Firetrace érzékelő csőnek köszönhetően, mindig
a legmelegebb pontra irányul.
Amióta a Firetrace rendszert, immár 15
éve feltalálták, már több mint százezer oltóberendezést telepítettek sikeresen a világ
különböző pontjain.
Az új évezred új tűzvédelmi technikája hazánkban az utóbbi 5-10 éve vált ismertté
és kedveltté, mint tűzvédelmi eszköz.
A rendszerek magyarországi
forgalmazója a Firedetec
Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft, amelynek weboldalán
(www.firedetec.hu)
az
elérhetőségeken túl, a termékkel kapcsolatban is sok
hasznos információval várják
az érdeklődőket.
Következő számban a felhasználás területeiről szeretnénk olvasóinknak számot
adni.

„Egészséges írások”

LAXAMED GYÓGYTÉKA ÉS
ALLERGIACENTRUM – TATA

Lovászné Gál Gabriellával, a Laxamed
Gyógytéka vezetőjével tatai magánrendelőjében beszélgettünk. A Komáromi
utca 12. szám alatt működő gyógycentrum a városközponttól néhány percre
helyezkedik el. A Laxamed Gyógytéka
magánrendelései, kezelései a gyógyítás
és a közérzetjavítás eddig KomáromEsztergom megyében hiányzó módszereit kínálja. Az otthonosan berendezett
helyiségekben különböző gépek üzemelnek, különféle foglalkozások folynak. Gabriella készséggel körbevezet, s
közben bemutatja birodalmát.
– Hogyan jött létre ez a Gyógytéka és Allergiacentrum?

– Korábban a tatai kórházban dolgoztam szülésznőként,
majd műtősnőként. A GYES után azonban már nem tudtam visszamenni dolgozni, mert időközben eldöntötték,
hogy bezárják az intézményt. Sokat gondolkodtam azon,
hogyan legyen a továbbiakban, hiszen háromgyerekes
anyukaként nem is olyan könnyű megoldást találni. Férjem, aki már régóta vállalkozó – orvosi szoftvereket készít
–, biztatott, hogy kezdjek saját vállalkozásba. Végül úgy
döntöttem, hogy Szerémy főorvos úrtól megvásárolom
a KOLON Hydroterápiás készüléket, s az ő szakmai
irányítása, felügyelete mellett egy hiánypótló szolgáltatást
kínálok az arra rászorulóknak, a betegeknek.
– Mit tud a KOLON Hydroterápiás készülék?

– A jóléti társadalmak táplálkozási szokásainak köszönhetően – mivel az elfogyasztott táplálék jó része finomított és hőkezelt, vegyileg manipulált, zsír-, fehérje- és
szénhidrátdús, ugyanakkor rostszegény –, egyre gyakoribbak az emésztőrendszeri problémák. A vastagbélben
normális körülmények között többféle baktériumból álló
ún. baktériumflóra található. A rossz emésztés, valamint a túlzott mértékű antibiotikum és szteroidtartalmú
gyógyszerfogyasztás felborítja a bélbaktériumok egyensúlyát, egyes csírák elszaporodnak, mások kipusztulnak,
és olyan káros baktériumok, gombák telepednek meg,
melyek az egészséges bélrendszerben nincsenek jelen.
Az így létrejött autointoxikációs – önmérgező – állapot
következményei lehetnek az állandóan visszatérő fertőzések, gyulladások, különféle bőrbetegségek, magas
vérnyomás, migrén, allergiák, májbetegségek, állandó

levertség, fáradtság, koncentrálóképesség-csökkenés,
depresszió és szorongásos állapotok. A táplálkozás
megváltoztatása önmagában sokszor már nem ele-gendő.
A bélrendszer kimerült és már az egészséges táplálék
feldolgozására sem alkalmas. Tartós eredmény, átütő
siker csak abban az esetben várható, ha előbb a gyomor-bélrendszer működését állítjuk helyre. Ennek egyik
hatásos módja a kolon-hydroterápia, alkalmazási mód és
hatásmechanizmus, amely gyakorlatilag egy zárt rendszerben átmossa a vastagbelet. A kezelést követő gyengéd
hasmasszázs pedig javítja a hasi vér- és nyirokkeringést.
– A kezelések mellett tanácsadással is segítik
ügyfeleiket?

– Természetesen a kezelés része az életmódváltásra
való felkészítés is. Sajnos általános, hogy kevés folyadékot fogyasztunk. A magyar nők ráadásul rendkívül
szemérmesek, ritkán használják idegen helyeken a mellékhelyiségeket, inkább „hazaviszik”. Ebből rengeteg
problémájuk adódik. Mindezt fokozzák a gyorsétkek,
a „felfújt” táplálékok, így az egyensúly megbomlik, egy
rossz körforgás alakul ki.
– Milyen szolgáltatások várják még itt az érdeklődőket?

– Nagyon népszerű a Rinolight fényterápiás készülékünk, amely egy speciális fényt bocsájt ki. Ezt a
Szegedi Orvostudományi Egyetemen fejlesztették ki.
Az orrnyálkahártyát világítjuk meg vele, s ezáltal a szénanátha tüneteit hatékonyan képes csökkenteni. Nem
megelőzésre való, hanem akkor hasznos, ha már jelentkeztek a tünetek. Főleg azoknak javasoljuk, akik
nem akarnak, vagy tudnak gyógyszert szedni, kismamáknak, gyerekeknek, gyógyszerallergiásoknak.
De sok másféle szolgáltatással is várjuk ide az érdeklődőket: infraszauna, programozható mágnesmező-terápiás készülék – mely elsősorban sportsérülések, reumás
panaszok esetén ajánlott. S mindezek mellett mozogni
is szívesen várunk ide mindenkit Pilates tornáinkra,
amely a hagyományos torna és a jóga keveréke. Az
órák hétfőtől csütörtökig a délelőtti órákban vannak,
ezért főleg vállalkozók, kismamák, nyugdíjasok szokták
igényelni, esténként pedig Naszályon, Almásfüzítőn,
illetve Szőnyben szoktam órákat tartani. A csoportos
vagy egyéni tornákra a 30/9468-051-es számon
lehet bejelentkezni.
Cseh Teréz

SZENT BORBÁLA HÓDOLÓI
Noha a szénbányászkodás az utóbbi esztendőkben begyógyíthatratlan
sebeket szenvedett az utóbbi évtizedekben hazánkban – Oroszlányban
működik az egyetlen mélyművelésű akna –, a bányászhagyományok
ugyanúgy élnek, mint a fénykorban.
Ennek egyik ékes példája, hogy esztendőnként két bányásznapot is
ünnepelnek a hagyományőrzők. Az egyik szeptember első vasárnapja,
emlékeztetőül az egykori csendőrsortűzre. A másik december hava,
pontosabban hatodika, Szent Borbálának, a bányászok védőszentjének
nevenapja.
Nos, az idén Tatabányán, a XVI/A vízakna udvarán a védőszent szobrát
avatták fel. Az ötlet egy itteni dolgozótól, Fehér Jánostól származott. Ő
egyébként hosszú esztendőkön keresztül szenelő bányász volt, az aknák
bezárása, megszűnése után került a vízaknára, ahol ma is dolgozik. Róla
még érdemes tudni azt is, hogy éveken keresztül gyűjtötte a dokumentumokat, fotók ezreit készítette a bánya mélyén. Rendkívül gazdag anyagát
már könyv alakjában is megjelentették, és több fotókiállításon mutatkozott
be.
Nos, a lokálpatrióta gyűjtő Borbála szoborral kapcsolatos ötletét többen
is hallották. Gengeliczky László faműves a nyáron megszervezte szokásos
fafaragó táborát a tatabányai ipari skanzen területén. Ott pedig, a múzeumudvaron megszületett az alkotás a bányászok védőszentjéről, Borbáláról - a Veszprémben élő szobrász, M. Nagy József keze munkáját dicséri
a fából készült kompozíció.
A szoboravató ünnepséget Takács Péter nyitotta meg a vízakna udvarán.
Ő, mint helyi vezető, önkormányzati képviselőként is hozzájárult anyagiakkal a szobor elkészítéséhez. Csakúgy, mint Lukács Zoltán országgyűlési
képviselő, aki szintén köszöntötte a vendégeket ezen a délutánon. A
Rozmaringos Bányász Együttes tagjai, valamint a meghívott vendégek elénekelték a Bányászhimnuszt. Ezt követően Simon Péter katolikus plébános áldotta meg Szent Borbála szobrát, amely immáron tovább gazdagítja
Tatabányán a bányászhagyományok ápolását.
M. Tóth Sándor
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Tatabánya

AVE Tatabánya ZRt.

TÖBB MINT ÖTVENÉVES SZAKMAI MÚLT
Az AVE, az Energie AG Oberösterreich 100%-os tulajdonában lévő
leányvállalata, a több mint 50 ausztriai, németországi, csehországi, ukrajnai, romániai, szlovákiai és magyarországi telephelylyel, és az ott foglalkoztatott több mint 3200 dolgozóval, egyike
Közép-Európa piacvezető hulladékgazdálkodási vállalatainak.
2004-ben kezdte meg tevékenységét a magyarországi hulladékgazdálkodási piacon. A vállalatcsoport hazai eredményeiről
Hartdégen József vezérigazgató nyilatkozott lapunknak.
– A hazai piacon mennyire meghatározó az AVE csoport jelenléte?

– A magyarországi AVE csoport több
mint 1300 dolgozójával az ország vezető
környezetvédelmi szolgáltatóinak egyike, és
a nem állami tulajdonban lévő szolgáltatók
között piacvezető szerepet tölt be. A
cégcsoport 2005. éves nem konszolidált
összárbevétele eléri a 40 millió eurót.
Az AVE Magyarország Hulladékgazdálkodási Kft. öt leányvállalatot összefogó
holdingként működik. Az öt társaság
Magyarország kilenc megyéjének közel
500 településén végez hulladékkezelési
szolgáltatást, a kiszolgált lakosok száma
1350000, az ipari és közületi ügyfelek
száma 15000.
– Milyen szerep jut a cégcsoporton
belül az AVE Tatabányának?

– Az AVE Tatabánya Zrt. több mint
ötvenéves szakmai múltra tekint vissza. A
technikai, technológiai fejlődést az 1997.
május 30-án aláírt privatizációs szerződés
indította el. 1997 és 2004 között
átgondolt, egymásra épülő, uniós jogszabályoknak megfelelő beruházások történtek
meg. A szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét biztosítjuk a szolgáltatási területünkhöz
tartozó összes településünk lakossága
számára. Mára már társaságunk az ország
legkorszerűbb szolgáltatóinak egyike. Társaságunk partnereinek teljes körű kiszolgálására törekszik. Komplex ajánlataink átfogják
a környezetvédelem összefüggő területeit.
Járműveink, az edényzetek, a hulladéklerakó, a válogató, bálázó berendezéseink
gazdaságosak és a legkorszerűbbek. Működtetésüket felkészült szakemberek végzik, szakszerű, átgondolt vezetés mellett.
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Társaságunk tevékenységének két fontos
alappillére a vevői megelégedettség és az
állandó megbízható minőség.
A minőségi garancia növelése érdekében
2002 óta az ISO 9001 és ISO 14001
szabvány szerint dolgozunk. Részletesen
kidolgozott környezetvédelmi politikánkat
megismertetjük dolgozóinkkal, partnereinkkel és hozzáférhetővé tesszük a nyilvánosság számára.
– Milyen tulajdonosi háttérrel dolgoznak?

- Fő tulajdonosunk az AVE Magyarország
Hulladékgazdálkodási
Kft., Tatabánya Megyei
Jogú Város 25%+1
tulajdonrésszel
rendelkezik, 8% részvényt
a dolgozók birtokolnak.
Tőkeerős tulajdonosi
hátterünk a garancia,
hogy
megrendelőnk
a
leggazdaságosabb
logisztikai megoldást
választhassa, és ezt a
lehető leggyorsabban
biztosítani is tudjuk.
– A 2006 Év beruházója-ként milyen fejlesztéseket hajtottak
végre?

– Az AVE Tatabánya
Zrt. nyerte el 2006ban, Komárom-Esztergom megyében az Év
beruházója címet annak
köszönhetően, hogy a
cég jelentős összeget,

mintegy százmillió forintot költött szociális,
jóléti fejlesztésekre. Fejlesztéseinknél arra
törekszünk, hogy korszerű, de Magyarországon még megfizethető technológiát
valósítsunk meg.
– Milyen területeken vehetők igénybe
szolgáltatásaik?

– Főbb tevékenységeink között szerepel
a kommunális jellegű hulladékok gyűjtése,
szállítása és ártalmatlanítása, az ipari hulladékok kezelése és újrahasznosítása, a lakossági és közületi szelektív hulladékgyűjtés
és szállítás, a hulladéklerakók üzemeltetése,
az útüzemeltetés, a buszvárók és pihenők
takarítása, a komposztálás, valamint a veszélyes hulladék gyűjtése és ártalmatlaníttatása. Szolgáltatásainkat a „mindent egy
kézből” filozófia jellemzi.
Cseh Teréz
KELLEMES K ARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG
ÚJ ÉVET KÍVÁN ÖNNEK AZ AVE TATABÁNYA!

II. REGIO REGIA SZÉPSÉGFESZTIVÁL

Komárom-Esztergom Megye Szépe és
Mr. Sárm 2008 Komárom-Esztergom
megye – Tatabánya, 2008. január 6. 17
óra - Közművelődés Háza
Házigazda: Bencsik János, Tatabánya
MJV polgármestere
Műsorvezető: Ihos József és Pruzsina
Alice
Fellépnek: Kató néni, A 25. Klapka
György Lövészdandár Fúvószenekara, SziA 2. Regio Regia Szépségfesztivált, és ronta Csengettyűegyüttes, Aero Kick-box
ennek mintegy ékköveként a Miss Regio világbajnok hölgyek
Regia 2008 Szépségverseny döntőjét
2008. február 23-24-én, több ezer Fejér Szépe és Mr. Sárm 2008 Fejér meérdeklődő előtt rendezzük meg Veszprém- gye – Székesfehérvár 2008. január 20.
ben, a „Királynék Városában”.
17 óra - Szent István Terem
A hölgyek kívánságát teljesítve a férfiak is Házigazda: Warvasovszky Tihamér, Szévetélkednek a Mr. Sárm 2008 címért.
kesfehérvár MJV polgármestere
Műsorvezető: Ihos József
Fellépnek: Aero Kick-box világbajnok
A SZÉPSÉGVERSENYEK MEGYEI
hölgyek, Légierő Big-Band, Szironta CsenDÖNTŐIRE AZ ALÁBBI
gettyűzenekar, Kató néni, Zahra U Zahras
IDŐPONTOKBAN KERÜL SOR :
hastáncosok
Veszprém Szépe és Mr. Sárm 2008
Veszprém megye – Veszprém, 2007. A fesztivál fővédnökei: Pál Béla a Ködecember 15. – EMOTION FITNESS zép-Dunántúli Regionális Tanács elnöke
Centrum
és Havril András vezérezredes, a Magyar
Házigazda: Debreczenyi János, Veszprém Honvédség vezérkari főnöke
MJV polgármestere
Védnökök: Gombaszöginé dr. Balogh
Műsorvezető: Siklósi Vera és Horváth Ibolya a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke,
György szíművész
Dr. Völner Pál a Komárom-Esztergom
Fellépnek: Dávid Roland énekes, Golding Megyei Közgyűlés elnöke, Lasztovicza
Versenytánc Egyesület, Aero Kick-box Jenő a Veszprém Megyei Közgyűlés elvilágbajnok hölgyek
nöke, Huszti András dandártábornok,
Az első rendezvény sikere után második
alkalommal is megrendezésre kerül a KözépDunántúli Régió egyedülálló rendezvénysorozata a Regio Regia Szépségfesztivál.
A szépségfesztivál 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.

Domokos József
SZÉPORSZÁG Rendezvényiroda
www.szeporszag-fesztival.hu

Cseh Teréz
Regio Regia Magazin
www.regioregia.hu

a 25. Klapka György
parancsnoka

Lövészdandár

A Miss Regio Regia ’2008 Gálaműsorra
február 24-én, vasárnap este a veszprémi
Petőfi Színházban kerül sor.
Házigazda Debreczenyi János Veszprém
MJV polgármestere.
A gálaműsor programját februári számunkban olvashatják!
A fesztiválon megjelennek a régió képzőés 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 szépségversenyeken a Közép-Dunántúli
Régióban élő (született, lakó, dolgozó
vagy tanuló) 16 éven felüli hölgyek és urak
vesznek részt.
A fesztivál a „szépség és a jóság” szellemében is zajlik. Az elmúlt években ezek
a rendezvények több millió forint értékű
adományhoz juttatták a rászorulókat. Jelenleg elsősorban a Gyermekmosoly Alapítvány támogatásával a gyermekművészetet,
a gyermekművelődést kívánjuk segíteni.
A Miss Regio Regia 2008 és a Mr Sárm
2008 versenyzőire a www.szepsegfesztival.hu weboldalon szavazhat a közönség!
Varga István
Hírváró Magazin
www.hirvaro.hu

A VESZPRÉM MEGYE SZÉPE 2008 JELÖLTJEI

1. DÁVID NIKOLETT - VESZPRÉM

2. HÁFRA ÁGNES - VESZPRÉM

3. HORVÁTH MÁRIA - VESZPRÉM

4. HORVÁTH PETRA - VESZPRÉM

5. K ARÁCSON ESZTER - VESZPRÉM 6. KOVALCSIK KINGA - VESZPRÉM

7. CSÁKI ANITA - VÁRPALOTA

8. MAGYAR ADRIENN - VESZPRÉM 9. CSESZNEKI HÉDI - TÉS

A VESZPRÉM MEGYE SZÉPE 2008 JELÖLTJEI

10. NAGY N. NIKOLETT - PAPKESZI 11. PAP RENÁTA - GYULAFIRÁTÓT 12. PREVICS MARIANN - BORZAVÁR

13. PUSZTAI ALÍZ - VESZPRÉM

14. RÓNAI BERNADETT - VESZPRÉM 15. RUZSÁS BETTINA - PÁPA

16. SZEKERES SZABINA - VESZPRÉM 17. TÖRÖK ADRIENN - TÓTVÁZSONY 18. VAJDA DÓRA - VESZPRÉM

A VESZPRÉM MEGYE SZÉPE 2008 JELÖLTJEI

19. GÁSPÁR RÉKA - ŐSI

A MR. SÁRM VESZPRÉM MEGYE 2008 JELÖLTJEI

20. NÉMETH PÉTER - MÁRKÓ

21. TÓTH DÁNIEL - VESZPRÉM

22. ZSEBE GÁBOR - VESZPRÉM

BEMUTATKOZIK A GYERMEKMOSOLY ALAPÍTVÁNY
Az Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy járuljon hozzá, a gyermek-kulturális rendezvények művészeti színvonalának növeléséhez, a rendezési feltételek javításához. Segítse elő a Veszprémi Játékok Nemzetközi Gyermekfesztivál és a hasonló gyermekrendezvények sikeres lebonyolítását a közép-dunántúli térségben. Segítse hozzá a magyar szereplők részvételét határon innen
és határon túlról egyaránt.
Olyan tevékenységek támogatása, amelyek közvetve vagy közvetlenül hozzájárulnak a gyermek művészet színvonalának és rangjának emelkedéséhez. Szeretne hozzájárulni az általános iskolás korú gyermekek nyári üdültetése során a művészeti képzésükhöz
és oktatásukhoz, különös tekintettel a Gyermekmosoly Nyári Tábor programjaira. Az alapítvány négy évvel ezelőtt, 2003-ban
jött létre, és tevékenységét azonnal megkezdte. A működési feltételeit megteremtette. A támogatói kör folyamatosan bővül.
A kuratórium tagjai és az aktivisták térítés nélkül dolgoznak. Közhasznúságát két évvel ezelőtt nyerte el.
Az alapítvány kiemelkedő tevékenysége a Veszprémi Játékok szervezésében való részvétel. Jelenleg a tizedik (jubileumi) Veszprémi Játékok Magyarországi Válogatóján és a harmadik Gyermekmosoly Nyári tábor előkészítésén munkálkodik.
Dr. Burján Jenőné, kuratóriumi elnök

KÉRJÜK TÁMOGASSA ÖN IS CÉLJAINKAT!
GYERMEKMOSOLY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNYI SZÉKHELY: 8200 VESZPRÉM, EÖTVÖS ÚT 4. PF. 440.
TEL/FAX:+36 (88) 789-986 MOBIL: 30-670-7791
E-MAIL: GAMES.VESZPREM@CHELLO.HU - ALAPÍTÁS ÉVE : 2003 BANKSZÁMLASZÁM: 72900068-10009660

A VESZPRÉMI GÁLA TÁMOGATÓI, EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREI :
VMJV Önkormányzata
Veszprém Megyei Önkormányzat
BIOLABOR Veszprém
EMOTION Fitness Magyarország Kft
STILL – Creatív Management Kft
Generáli-Providencia Biztosító Rt Veszprémi Kirendeltség
21 EUROPE Management Modellügynökség
Casinó Győr
Veszprémi Interspar – Starfleur Virágüzlet

Indigitál Kft
Dr. Bense László Erik ügyvéd
Info Média 2007 Kft
Lufidekor Veszprém
MP Sped, Veszprém
Golding Versenytánc Egyesület
Mátyás Edit, stylist – látványtervező
Forgács Anita, profi versenytáncos, diplomás táncpedagógus
Szekeres György fotóművész

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE SZÉPE 2008 JELÖLTJEI

1. ENGI REGINA DÓRA - KÖRNYEBÁNYA 2. FÜLÖP KRISZTINA - TATABÁNYA 3. HORVÁTH-SZEDER KATA - ESZTERGOM

4. JUHÁSZ MÓNIKA - TATABÁNYA

5. MOLNÁR JUDIT - ALMÁSFÜZÍTŐ

6. PANTINCHIN BEÁTA - CSÁSZÁR

7. RAFFAI MÓNIKA - TATABÁNYA

8. SÓTI SZANDRA - TATABÁNYA

9. ZÓDOR MARGIT - TATABÁNYA

A MR. SÁRM KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 2008 JELÖLTJEI

10. BRÁZSIK NORBERT - TATABÁNYA 11. HAGYMÁSI BENCE - TATABÁNYA 12. HALÁSZ MÁTÉ - TATABÁNYA

13. HODI LÁSZLÓ - TATABÁNYA

14. KONKOLY JÓZSEF - TATABÁNYA 15. VANCSICS JÁNOS - TATABÁNYA

A TATABÁNYAI GÁLA TÁMOGATÓI,
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREI :
Tatabánya MJV Önkormányzata
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Komthermál Kft.
Micra-ATI Autósiskola
Benyó Húsbolt, Tatabánya
Micropont Nyomda
A Közművelődés Háza
AWE Tatabánya
Glastechnik Kft.
Gasztrometál Zrt.
Phoenix Étterem, Tata

C.G.J. Omnibusz Utazási Iroda
Vértes Volán Zrt.
IKR Bábolna
Árpád Hotel
Kanári Fitness és Wellness Club
Laxamed, Tata
Car-Pit, Tatabánya
Kék Kávéház és Étterem, Tatabánya
C&Q Fotóstúdió, Tata
Vízió Hímezde, Tatabánya
Gép-Alk Bt., Tata

A DANDÁR ÉS A TÁBORNOK
Szakaszparancsnok Győrött, dandártábornok Tatán

Ha valakire azt mondjuk, hogy katonás, nem lehet kétségünk afelől, hogy egyéniségéhez alapvetően hozzátartozik a
fegyelmezettség, a megbízhatóság és még számtalan olyan
(jó) tulajdoság, amely bizony az élet minden területén elvárható lenne más foglalkozásúakkal szemben is. Különösen érvényes elvárás a vezető beosztású katonákra, hogy
a határozott személyiség mellé kellő irányítókészség, empátia, szigor, s ha kell dícsérő-jutalmazó tulajdonság is párosul számtalan egyéb elvárás mentén. Huszti András bár
fővárosi, első – szakaszparancsnoki – beosztását Győrött
kezdte meg a Kossuth Lajos Katonai Főiskola elvégzését követően, 1976-ban. Karrierje során számtalan, s egyre fontosabb beosztásokat töltött be, ma pedig dandártábornoki
randfokozattal Tatán, a 25. Klapka György Lövészdandár
parancsnoka.

lati feladatok ellátása egyáltalán nem
egyszerű dolog.

– Tábornok úr, foglalja össze röviden Tata előtti pályafutását!

– Továbbra is a fővárosban
lakik. Nem fárasztó a mindennapos ingázás Budapest és Tata
között?

– Első szakaszparancsnoki beosztásom
Győrben kezdtem meg a főiskola elvégzését követően. Majd dolgoztam
Tatán, Cegléden és Budapesten több
és különböző beosztásokban. Magától
értetődően tovább képeztem magam,
s egyebek mellett elvégeztem a Zrínyi
Miklós Katonai Akadémiát, 1999ben pedig a FüAkBw vezérkari tanfolyamot is. Nyelvvizsgám németből
van, amelyet szakmaival bővitett “C”
felsőfokon erősítettem meg.

életritmust,
sajátja?

amely

a

dandár

– Korántsem volt egyszerű a beilleszkedésem. Egészen másfajta
képességeket kell alkalmazni is, mint
korábbi beosztásaim során. Egy
parancsnoknak egyébként is szaka-

– Számtalan főhivatali beosztásban dolgozott korábban.
Könnyű volt felvenni azt az

– A modul rendszerű felkészítéseknek megfelelően a tatai dandár a
tüzér, páncélos tüzér, és a harckocsizó felkészítés színtere. Ezeket a
feladatokat az újonan alakult harci
támogató zászlóalj végzi, amelyben
mindhárom fegyvernem képviselteti
magát egy-egy alegységgel.

– Nem ingázom mindennap. Többnyire hetente egyszer utazom haza, s
egyébként eddigi pályafutásom alatt
is rendszeresen kellett ingáznom,
ez tehát egyáltalán nem szokatlan
számomra.
– Első találkozásunk alkalmával azt mondta egyebek
mellett, hogy ha eljön az
ideje, Tatáról szeretne nyugállományba vonulni. Ma is
így gondolja?

– Pályázni kellett Tatára, vagy
előljárói nevezték ki?

– A Magyar Honvédségen belül
a csapatparancsnokokat (még) nem
pályáztatják, hanem kinevezik. Létezik egyfajta rangsorolási bizottság, amely
teljesítményértékelések alapján választja
ki a legmegfelelőbb személy(eke)t a
különböző parancsnoki beosztásokra.

– Az egykoron híres tatai harckocsizó ezredből mára lövészdandár lett, harckocsi egyáltalán van még Tatán?

datlanul kell tanulni, a már meglévő
ismereteit bővíteni, folyamatosan képezni magát, arról nem is beszélve,
hogy több, mint kétezer ember tartozik a parancsnokságom irányítása
alá, s ez önmagában meghatározó,
hiszen a legkülönfélébb gondokat
kell megoldani, orvosolni. A szolgá-

– Fenntartom korábbi álláspontom. Ma is úgy gondolom, hogy
Tatáról szeretnék nyugállományba
vonulni, amennyiben előljáróim is
úgy gondolni annak idején.
– Addig is munkájához erőt és jó
egészséget kívánunk tábornok úr!

Berg Endre

MICROPONT NYOMDA
Nyomdánk 300
négyzetméter nyi
üzemterületen működik Tatabánya
központjában, az
Erkel Ferenc Zeneiskola alagsorában.
Nyomdaipari
szolgáltatásainkat
1996-ban indítottuk, több éves
szakmai
tapasztalattal. Munkatársaink kiváló szaktudással rendelkeznek, és állnak
kedves megrendelőink szolgálatára. Technikai felszereltségünk
2000-ben bővült a környei gazdaság nyomdájának gépeivel,
illetőleg szakembereivel, így tizenkét fős gárdánk munkálkodik
azon, hogy ügyfeleinknek, partnereinknek minél teljesebb körű
szolgáltatást tudjunk nyújtani!
Vállalkozásunk összesen öt, kettő A/2 Dominant és három A/3
Romayor ofszet nyomógéppel dolgozik. Két vágógépünkön

igyekszünk az elkészült munkákat gyorsan és precízen felvágni. A
csomagolást zsugorfóliázónkkal szép, átláthatóvá tesszük.
B/2-es hidegfóliázó berendezésünkkel kérésre a megnyomott
munkákat matt, illetve fényes fóliával tudjuk bevonni, vonzóbbá,
szebbé, tartósabbá varázsolni. Nyomdák részére is ajánljuk B/2-es
hidegfóliázó gépünk kapacitását, kiváló matt és fényes spanyol
fóliával. Az elkészült nyomdai termékeket igény esetén természetesen ki is szállítjuk.
Szolgáltatásaink felsorolásszerűen: névjegyek, meghívók, levélpapírok, könyvek, brossúrák, szórólapok, plakátok, kártyanaptárak,
borítékok, jegyzettömbök, öntapadós matricák, önátírós tömbök,
termékcímkék, termékismertetők (egy és több színben), hideg
fóliázás, vágás, ritzelés, perfolálás, sorszámozás, könyvkötés,
laminálás. A digitális és fekete-fehér fénymásolást, színes A/3-as
lézerfénymásolást, vadonatúj, a legmodernebb, nagyteljesítményű
másolóberendezésekkel tudjuk prezentálni.
De nemcsak a nyomdai szolgáltatásokkal állunk megrendelőink
rendelkezésére, hanem kérésre a grafikai tervezésben, alkotómunkában is közreműködünk. Az elképzelt munkát tervezőnk az
igényhez igazodva a lehető legpontosabban elkészíti. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére bármilyen szakmai kérdésben.
Igyekszünk több évtizedes szakmai tapasztalatunkkal maximálisan
segíteni a megálmodott munka elkészítését, valamint tanácsokkal
ellátni megrendelőinket, hogy a céljuknak legjobban megfelelő
kiadványt a lehető legkedvezőbb áron, és legszebb minőségben
tudják átvenni a megadott határidőre.

MICROPONT NYOMDA
TATABÁNYA, FŐ TÉR 34.
TEL: 34/511-106,
70/3894-720
M @ IL: INFO @MICROPONT.HU

AERO-KICK-BOX

Az aero-kick-box az aerobic és a
kick-box mozgásanyagát ötvöző
fiatal sportág. A versenyszám egy
rendkívül látványos, max. 2 perces, zenére bemutatandó aerobic
gyakorlatból áll, szabályos kickbox technikákkal tűzdelve.
Két fő kategóriája a talaj és a step
– pados gyakorlat, illetve mindkét kategórián belül létezik férfi – női, illetve
egyéni és csapat (3 fő) versenyszám is.

Az aero-kick box 2004-ben jelent meg először, bemutató
verseny sportágként a párizsi Kick-Box Európa Bajnokságon.
A következő évben, 2005-ben megrendezték a sportág első
világbajnokságát Szegeden, ahol a talaj csapat kategóriában úttörőként sikerült a dobogó legfelső fokára állnunk, egyéniben pedig
Gazdag Brigitta lett a sportág első világbajnoka. A tavalyi évben,
2006-ban a Lisszaboni Európa-bajnokságon bebizonyítottuk,
hogy méltó képviselői vagyunk hazánknak, hiszen a világbajnoki
cím után talaj csapat kategóriában az Európa-bajnokságon is
aranyérmesek lettünk, illetve talaj egyéniben Gazdag Brigitta újra
diadalmaskodott.
Az idei világbajnokságnak (október 26. – december 02.) Coimbra városa ad otthont Portugáliában.

A magyar Kick-Box sajnos a kevésbé támogatott sportágak közé tartozik, éppen ezért a
hazai és a nemzetközi versenyekre való utazást,
nevezési díjakat, szállásokat, formaruháinkat, és
felkészülésünkhöz szükséges egyéb eszközöket
is (pl. step-pad, terembérlet stb.) önköltséges
formában kell megoldanunk.
Az aero kick-box, bár újdonság a versenysportban, látványossága miatt egyre nagyobb
nézőközönséget vonz mind bemutatókon, mind pedig a hazai és
nemzetközi versenyeken.

SZAKOSZTÁLY-EREDMÉNYEK

A Komárom –Esztergom Megyei Kick-Box Szakosztály aero
kick-box versenyzői vagyunk.

TALAJ EGYÉNI

Gazdag Brigitta Aero kick-box 2005 OB.
I. hely
2005 VB.
I.
2006 OB.
I.
2006 EB.
I.
2007 OB. 1. ford. I.
2007 Világkupa
I.
2007 VB.
II.

STEP EGYÉNI

Hegyi Marianna Aero kick-box 2006 OB.
2007 OB. 1. ford
2007 Világkupa
2007 VB.

III. hely
I.
I.
III.

TALAJ CSAPAT

Gazdag Brigitta Aero kick-box 2005 OB.
I. hely
Kocsis Tünde
2006 OB.
II.
Kriszeg Tímea
2005 VB.
I.
2006 EB.
I.
2007 OB. 1. ford. I.
2007 Világkupa
I.

TALAJ CSAPAT (RÉSZBEN ÚJ)
Gazdag Brigitta
Kriszeg Tímea
Hegyi Marianna

STEP CSAPAT

2007 VB.

I. hely

Gazdag Brigitta Aero kick-box 2007 OB. 1. ford. I. hely
Kriszeg Tímea
2007 Világkupa
I.
Hegyi Marianna
2007 VB
I.

A FEJÉR MEGYE SZÉPE 2008 JELÖLTJEI

1. HANDL JUDIT - SZÉKESFEHÉRVÁR

2. HORVÁTH ADRIENN - SZÉKESFEHÉRVÁR 3. HORVÁTH FRIDA - SZÉKESFEHÉRVÁR

4. K ÁLDI NIKOLETT - ÚRHIDA

5. KISS ENIKŐ - SOPONYA

7. MOLNÁR OTTÍLIA - SZÉKESFEHÉRVÁR 8. MONTSKÓ DOROTTYA - PÁKOZD
52 Regio Regia 2007. december

6. MAJOR KLÁRA - SZÉKESFEHÉRVÁR

9. POLYÁK ALEXANDRA - GÁRDONY

A FEJÉR MEGYE SZÉPE 2008 JELÖLTJEI

10. SZIGETI ANDREA - SZÉKESFEHÉRVÁR

11. TAKÁCS ZSUZSANNA - LEPSÉNY 12. TÓBIÁS NÓRA - SZÉKESFEHÉRVÁR

13. UTRY GYÖNGYVÉR - SZÉKESFEHÉRVÁR 14. ZSILÁK KINGA - GÁRDONY

A MR. SÁRM FEJÉR MEGYE 2008 JELÖLTJEI

15. HORTOBÁGYI FERENC - SZÉKESFEHÉRVÁR 16. NAGY ALBERT - ÚRHIDA

17. NAGY RICHÁRD - LEPSÉNY

18. VASICSEK RÓBERT - SZÉKESFEHÉRVÁR

A SZÉKESFEHÉRVÁRI GÁLA TÁMOGATÓI,
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREI :
Székesfehérvár MJV Önkormányzata
Fejér Megyei Önkormányzat
Alba Volán
Alba Takarékszövetkezet
Varga-Márfy Kft.
Senator Casino
Robin Hood Étterem
Master Personal
Szfinx Kft.
Aqua Mathias

Lászlóvill
Seat Autoland
Sunshine Colors Kft.
OTP Bank
Szabó Márta fotóművész
Szent István Művelődési Ház
Magyar Király Szálloda
László Levente német-angol magán nyelvtanár
Virág-vár, Székesfehérvár

– Lakóházak, szállodák, ipari és kommunális létesítmények villamos hálózatának
kialakítása
– Vagyonvédelmi rendszerek kiépítése
– Tűzjelző hálózatok áramköreinek kiépítése
– Igényes világítástechnika kialakítása
8000 Székesfehérvár, Adonyi u. 50.
Telefon: (06-22) 500-830, (06-22) 324-991
Telefon/Fax: (06-22) 500-830
Web: www.laszlovill.hu * E-mail: laszlovill@laszlovill.hu

