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TAVASZI HADJÁRAT
Lapunk és kiadója igazi tavaszi hadjáratot rendez február végén, március elején. 
Kezdjük azzal, hogy alig három hét alatt sikerült az Önök kezébe eljuttatni idei 
második számunkat, ami önmagában sem kis teljesítmény, de azt akartuk, hogy feb-
ruár 24-én, Veszprémben egyben a II. Regio Regia Szépségfesztivál műsorfüzete is 
lehessen. Lám, sikerült!
A második stáció az említett szépségfesztivál. Azt hiszem, sikerült elérni a célunkat, 
azaz megmozgatni három megye legszebb lányait és fiait, a bőkezű szponzorokat, 
támogatókat, a regionális és megyei vezetést, a helyi média képviselőit. Három, 
ragyogóan sikerült megyei döntőn vagyunk túl, van már legszebb leánya és férfija 
mindhárom megyénknek. Még egy kihívásnak kell megfelelni, ez a regionális döntő és 
gálaműsor a veszprémi Petőfi Színházban. Aztán szusszanunk egy nagyot, és másnap 
elkezdjük tervezni a harmadik rendezvénysorozatot…

Hogy a hónap végére se maradjunk esemény nélkül, arról az Utazás 2008. kiállítás 
gondoskodik, ahol első alkalommal a Regio Regia is saját standdal, személyesen részt 
vesz. Négy nap őrület, több százezer látogató = hullafáradtság. Reméljük azonban, 
hogy hasznos ismeretségekre tehetünk szert a turisztikai ipar nagy seregszemléjén.
És a végén a csattanó: ebben a formájában utoljára olvashatják magazinunkat. Har-
madik számunk ugyanis megújult formában és tartalommal, megnövekedő méretben 
kerül majd az Önök kezébe…

Hát ennyi a nagy tavaszi hadjáratról. Tartsanak velünk!
Veér Károly
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Pál Béla, a KDRFT elnöke elmondta, 
három zöld utat kapott projektet szakmai 
alátámasztottságuk és tartalmi kifejtettségük 
alapján választotta ki a kormány. A szer-
ződéskötésig a projektgazdáknak be kell 
nyújtaniuk egy részletes megvalósíthatósági 
tanulmányt, mely tartalmazza a részletes 
költségelemzést, illetve be kell szerezniük 
a végrehajtáshoz szükséges hatósági enge-
délyeket.
A szerződéskötés előre kitűzött időpontja 
projektenként változik. Ez függ a beruházás 

nagyságától, valamint a végrehajtás össze-
tettségétől. Biztos azonban: a kormány 
mostani döntése a 2007–2008-as akció-
terv keretét érinti, legkésőbb az akciótervi 
időszak végéig, tehát ez év december 15-
éig alá kell írni a szerződéseket. 

A KORMÁNY A KÖVETKEZŐ HÁROM 
KIEMELT PROJEKTET NEVESÍTETTE:

1. Balatonakarattya, vasút feletti magaspart-
fal (Kisfaludy sétány – Koppány sor közötti 

szakasz) védelme I-es ütem 
– projektgazda: Balatonkenese Nagyközség 
Önkormányzata
– megítélt támogatás: 195 millió forint
A Kisfaludy sétány a magaspart, az akarat-
tyai vasútvonalra párhuzamosan elhelyezke-
dő murvával terített földút. A csapadékvíz 
elvezetése megoldatlan, így annak talajba 
való szivárgásával veszélyezteti a magas-
partfal állékonyságát. A Kisfaludy sétány 
aszfaltburkolatot és burkolt árkot kap. 
A projekt megvalósulásával csökken a 
környezeti terhelés, gátolható a partfal 
leomlása, megelőzhető a balesetveszélyes 
helyzetek kialakulása.

2. Dunaújvárosi magaspart védelmi rendsze-
rének rekonstrukciója, korszerűsítése (Öreg-
hegy és a Siklói út közötti partvédmű)
– projektgazda: Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata
– megítélt támogatás: 284 millió forint
A kőtár alatti partfalszakasz védelme, meg-
lévő védművel való összehangolása a cél. A 
létesítmények elavult technikai színvonalúak, 
helyenként balesetveszélyesek. A támogatás 
nélkül nem lett volna esély a rekonstrukci-
óra, elmaradása romláshoz vezethet, veszé-
lyeztetve a többszintes lakóépületekkel és 
intézményekkel beépített területet.

3. Nyergesújfalu, 10-es főút melletti szik-
lafal-stabilizáció
– projektgazda: Nyergesújfalu Város Ön-
kormányzata
– megítélt támogatás: 222 millió forint
Nagy jelentőséggel bír a 10-es főút, mivel 
mind Nyergesújfalu, mind a térség legfonto-
sabb közlekedési útja. A projekt helyszínén 
lévő sziklafal rendszeresen pergett, az omla-
dék rázuhant az alatta lévő kerékpárútra és 
a főútra, veszélyeztetve a közlekedők testi 
épségét.
A projekt megvalósulásával megelőzhető a 
10-es főúton és a kerékpárúton, valamint 
a vasútvonalon közlekedők testi épségének 
veszélyeztetése.

ÚJABB, HÁROM SIKERES KIEMELT 
PROJEKT A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, Pál 
Béla sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy három sikeres 
projektterv megvalósítása mellett döntött a kormány.



A T a r t a l o m b ó l :
ÚJ IGAZGATÓ A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG ÉLÉN – 6-7. OLDAL

Január elsejétől Kovács Tamás váltotta a nyugállományba vonult Heinrich Pétert a Közép-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatói székében. Az új vezetővel Székesfehérvárott, az ügynökség 
székhelyén, a Régió Házában beszélgettünk.

ÚJ VIZEKEN A VIDEOTON – 8-9. OLDAL

Nincs olyan ember, aki ne ismerné a Videoton nevet Magyarországon, de olyan már kevesebb, aki azt is 
tudja, az alapvetően gyártó tevékenységet folytató magyar vállalat egyre nagyobb részt hódít a befektetői 
piacon. A Videoton fellépése, mint önkormányzati partner PPP-konstrukciós beruházásoknál viszont igazi 
újdonság. A vállalat vezérigazgatójával, Sinkó Ottóval beszélgettünk.

BEMUTATJUK BERHIDA ÚJ POLGÁRMESTERÉT – 11. OLDAL

Pergő Margit Cecília mérnök-közgazdászt, függetlenként indult jelöltet választották polgármesterré 
Berhidán. A Veszprém megyei kisvárosban öten indultak – valamennyien függetlenként – a polgármesteri 
tisztségért; a győztes 731 szavazatot kapott, a második helyen végzett Majoros Jánosra pedig 679-en 
voksoltak – olvashattuk a rövid híreket több megyei és országos médiumban.

JUBILÁLÓ VÁLLALKOZÁSOK – VÉFÉM KFT. – 15. OLDAL

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fehérvári mesterember, aki harmincöt éve kezdett gépi forgácsoló kisiparosként 
vállalkozni. Volt három fia, akik világgá mentek mesterséget tanulni, majd visszatérve éppen tíz éve kft.-vé alakították az 
egyéni vállalkozást. A mese pedig folytatódik, nincs vége, fuss el véle, hiszen a Végh-testvérek közös cége, a Véfém Kft. 
köszöni, jól van. A kettős jubileum alkalmából a legkisebb fiúval, Végh Zsolttal beszélgettünk, aki a cég vezetője.

KÉT ÚJ MŰSZAKI KÉPZÉS INDUL A MÜTF-ÖN – 18-19. OLDAL

Tóth Mihály a tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolája műszaki intézetének vezetője, stratégiai 
főtanácsosa, 2004 óta dolgozik a műszaki főiskola „meghonosításán”. Tóth Mihállyal beszélgetve az is 
világossá vált számomra, hogy a főiskola rektora, dr. Kandikó József miért pont őt kérte fel annak idején 
erre a nemes feladatra.
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– Mit kell tudni a magánember 
Kovács Tamásról?
– A Zala megyei Lentiben születtem 
1967-ben, itt jártam általános iskolá-
ba, majd középiskolai tanulmányaimat 
Székesfehérvárott folytattam a Ságvári 
Híradástechnikai Szakközépiskolában, 
ahol számítástechnikai műszerész szakmát 
szereztem. Ezután a Kandón folytattam, 
ahol informatikusi szakon képeztem tovább 
magamat. 1988-tól 1999-ig szoftverfej-
lesztőként dolgoztam, miközben – ezzel 
párhuzamosan – az OMFB, majd később 
az MSzH regionális irodavezetőjévé vál-
tam ebben a házban, ahol ma is dolgozok. 
Ekkor érintett meg először az innovációs 
fejlesztéspolitika és a területfejlesztés 

„szele”. 2000 szeptemberében kerültem 
a Fejlesztési Ügynökséghez, Heinrich Péter 
hívására. Előbb stratégiai tervezésért felelős 
programmenedzserként, majd 2001-től a 
szakmai munkát vezető programigazgató-
ként dolgoztam. Nős vagyok, feleségem 
a fehérvári önkormányzatnál dolgozik, és 
van egy tizenhét éves kislányom, aki a tó-
parti gimnázium hallgatója, kitűnő tanuló, 
s éppen tegnap sikerült letennie a német 
középfokú nyelvvizsgát…

– Hogyan lesz valaki informatikus-
ból fejlesztéspolitikus?
– Bár a területről csak felszínes ismereteim 
voltak, lenyűgözött, ahogy Péter beszélt 
a jövő alakításának lehetőségéről, és en-

nek én részese akartam lenni! Belecsaptam 
a pályamódosításba. Jellemző rám, hogy 
gyakran döntök a pillanatok hatására. Így 
történt akkor is, különösen azt találtam 
fantasztikus kihívásnak, hogy három, lát-
szólag különálló dologban kell megkeresni 
azokat a pontokat, ahol összefüggenek. 
Vannak egyszer stratégiai tervek a forrá-
sok kiaknázására. Másrészről a tervekhez 
konkrét projektek kellenek, ezekhez 
pedig hozzá kell igazítani a támogatási 
rendszereket. Ezt a feladatkomplexumot 
egységként kezelni óriási kihívásnak érez-
tem, és érzem a mai napig.

– Gondolom, újra be kellett ülni 
az iskolapadba, hiszen ez is egy 
szakma.
– Vagy hatféle képesítést szereztem az 
elmúlt években, többek közt a MBA 
fokozatot a Veszprémi Egyetemen. Re-
gionális fejlesztési ismereteket tanultam 

Új igazgató a Regionális Fejlesztési Ügynökség élén

BEMUTATJUK KOVÁCS TAMÁST
Január elsejétől Kovács Tamás váltotta a nyugállományba vo-
nult Heinrich Pétert a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség igazgatói székében. Az új vezetővel Székesfehérvá-
rott, az ügynökség székhelyén, a Régió Házában beszélgettünk.
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a Bankárképzőben és a Strukturális- és 
Kohéziós Alap Képző Központban, 
szupervíziót és további területfejlesztési 
tudást szedtem magamra az Oxford 
University által felügyelt International 
Bussiness Schoolban. Úgy érzem, mai 
feladataimhoz illeszkedő, elvárt tudásra 
tettem szert a stratégiai tervezéstől és 
programkészítéstől a vezetéselméleten, a 
gazdaságtanon, a projektmenedzsmenten 
és a szervezetfejlesztésen át a regionális 
szakpolitika intézményi kérdéseiig.

– Nehéz volt elnyerni az igazgatói 
állást?
– Jellemzően az országos fejlesztéspo-
litika intézményrendszeréből, gazdasági 
háttérszervezetekből érkező, kitűnően 
felkészült versenytársaim voltak a pályá-
zaton. A felvételi bizottság négyünket 
hallgatta meg az írásbeli jelentkezés 
alapján.  A többiekkel szemben talán 
annyi előnyöm volt, hogy belülről ér-
keztem, hétéves tapasztalattal, komoly 
szakmai múlttal, releváns tudással és 
számos referenciával. Talán ez nyomott a 
legtöbbet a latban a bizottságnál, amely 
a Fejlesztési Tanács, illetve az NFÜ kép-
viselőiből állt, és végül mellettem tette 
le a voksát.

– Új vezetőként bizonyára új el-
képzelései vannak az ügynökség 
irányításával kapcsolatban?
– Hadd említsek három jellemző 
adatot: az ügynökség tíz esztendővel 
ezelőtt három fővel működött, 2007 
végén hatvanketten voltunk, idén év 
végére a létszámunk kilencven fölé 
fog emelkedni. Elmondható, hogy tíz 
esztendő kellett ahhoz, hogy hatva-
nan legyünk, most egy esztendő alatt 
közel 30 fővel bővülünk. Mindezt a 
feladatok megsokszorozódása követeli 
meg. Visszatekintve elmondható, hogy 
az első évek a biztos hazai régióvá 
válás, majd az EU-csatlakozásra való 
felkészülés jegyében teltek. Az áttörést 
az előcsatlakozási alapok felhasználása, 
majd EU-tagországként már a teljes 
körű uniós lehetőségek kihasználására 
való felkészülés és az abban való köz-
reműködés jelentette, s jelenti ma is.  

A feladatok növekedését, átalakulását 
az ügynökség szervezetének is követnie 
kell, így január 1-jétől három igazgató-
ságra bontottuk a szervezetet. A koor-
dinációs igazgatóság vezetője Mészáros 
Tamás lett, az ő feladatuk a Regionális 
Fejlesztési Tanács, s bizottságai mun-
kájának adminisztratív segítése. Kiss 
Attiláné áll a kontrolling igazgatóság 
élén, amely erőforrás menedzsmenttel 
foglalkozik. A projektfejlesztés és 
pályázati menedzsment a szakmai igaz-
gatóság feladata, ezt dr. Molnár Ferenc 
vezeti. Jelenleg folyik egy új típusú kis-
térségi tanácsadó hálózat kialakítása, ez 
lehet később negyedik nagy szervezeti 
egységünk, negyedik igazgatóságunk.

– Az új igazgatóságok felállításá-
val változik a szervezeti kultúra is?
– Nagyon fontos, hogy mindenki tudja 
a helyét a struktúrában. Őszinte, nyílt 
légkört szeretnék, összetartó közösséget 
és nem elszigetelt munkatársakat. Az 
alulról építkezés s a rugalmasság elvét 
vallom: olyan alapelveket, melyek nem 
engedik, hogy a berögződések irányít-
sanak bennünket, hanem azonnal rea-
gáljunk a környezeti hatásokra, melyhez 
mindenkinek a jelzéseire, véleményére 
szükség van. Mindezt belső képzések-
kel, negyedévenként összmunkatársi fó-
rumokkal akarjuk elérni. Újragondoltuk 
a motivációs rendszert is, ennek egyik 
elemeként például belső pályázatot 
írunk ki munkatársaink tanulmányainak 
támogatására. A munkaerő-gazdálko-
dás kérdésében a feladathoz igazítjuk a 
munkaidőt, a munkanaponkénti ötórás 
törzsidőn kívüli munkaórákat a kollégák 
feladataik tükrében, önállóan osztják 
be. Egyébként nagyon jó társaságot 
örököltem Heinrich Pétertől, melyet 
az is jellemez, hogy a hét év alatt, 
mióta itt dolgozom, talán öten mentek 
el tőlünk.

– Milyen fejlődési lehetőségei, 
esélyei lehetnek Ön szerint a Köz-
ép-dunántúli Régiónak?
– Számos területen nagyon jó paramé-
terekkel rendelkezünk (GDP, hozzáa-
dott érték, foglalkoztatottság), jók az 

erőforrásaink, sokszínű a foglalkozta-
tottság, közlekedési- és kommunikációs 
folyosók központjában helyezkedünk 
el, páratlan természeti kincseink, ide-
genforgalmi vonzerőink vannak. Azt 
szoktuk mondani, hogy Magyarország 
vagyunk – kicsiben. Mindezekre az 
adottságokra nyugodtan alapozhatunk, 
ugyanakkor a fejlettségi szintünk miatt 
viszonylag alacsony a támogatási for-
rások volumene. Ami rendelkezésre 
áll, a maximális érték elve alapján kell 
kihasználnunk – ezért rendkívül meg-
fontoltan kell kiválasztani a megvaló-
sítandó projekteket. Ehhez szükséges 
a Regionális Fejlesztési Tanács kiváló 
stratégiai, partner-tulajdonosi szemléle-
te, a szakmai szervezetek, a lakosság, a 
társadalom, a települések és kistérségek 
vezetőinek véleménye, figyelembe véve 
belső és akár az országhatáron is át-
nyúló interregionális lehetőségeinket is. 
Növelni kell a döntéselőkészítésre szánt 
időt és figyelmet, hiszen a felelősséget 
a területfejlesztés kérdéseiben nem tol-
hatjuk át másra.

– Milyen rövid távú feladatok áll-
nak az ügynökség előtt?
– A 2007-2008-as időszakban 67,9 
milliárd forintnyi, uniós forrásból szárma-
zó összeget kezelünk, ebből 20,9 milli-
árd  jut a kiemelt projektek támogatására, 
47 milliárd pedig pályázatok útján kerül 
kiosztásra. Eddig 15,9 milliárd a lezárult 
pályázatok értéke, jelenleg 24,5 milliárd 
pályázható, az idei évben pedig további 
6,6 milliárdra lehet pályázni. Ezen kívül, 
hazai forrásból még 2,5 milliárd forintot 
kezelünk. Látszik tehát, hogy van feladat 
bőven, hiszen csak a pályázatok bonyo-
lításánál még több mint 30 milliárd forint 
hatékony felhasználása a tét.

– Milyen jövőképet állított fel saját 
maga, illetve az ügynökség elé?
– Olyan KDRFÜ élén szeretnék állni 
2015-ben, amely elmondhatja magáról, 
hogy a régióvezető fejlesztési szervezete, 
és az EU ismert és elismert közreműködő 
szervezete. Ezért dolgozunk!

Veér Károly
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– A Videoton jogelődje idén 70 éve 
alakult, azóta bőven volt része válto-
zásban. Mi várható a jövőben?
– A vállalat alapvető tevékenysége kezde-
tek óta a gyártás. Ezen a területen a leg-
jobb éveket zártuk – 2006-ban 26%-os, 
2007-ben 16%-os növekedést értünk el. 
Gyakorlatilag ezek az eredmények teremtik 
meg a stabilitást, teszik lehetővé a stratégi-
ai gondolkodást, amelynek a központjában 
áll a szolgáltatás. A Közép-Kelet Európai 
Régióban a legnagyobb független Elektro-
nikai Gyártás Szolgáltatóként teljes körű 
megoldást kínálunk ügyfeleinknek a gyártá-
son túl a mérnöki és logisztikai szolgáltatá-
sok területén, de szervesen ide kapcsolódik 
befektetési üzletágunk is, hiszen a vállalat 
gyártásból szár-
mazó eredményét 
be r uh á z á so kon 
keresztül forgatjuk 
vissza. Olyan 
üzleteket kere-
sünk, amelyekhez 
valamilyen módon 
k a p c s o l ó d n i 
tudunk, olyan 
cégeket, akiknek 
életképes termé-
kük van, de nem 
tudják azt piacra 
dobni, akár tőke-

hiány, technológia, piaci ismeretek, gyár-
tásba viteli információ hiánya vagy piaci 
kapcsolatok hiánya miatt. 
Az üzleti szférán túl nyitottak vagyunk 
olyan területekre is, amelyek szorosan 
kötődnek a helyi közösségekhez, ezért itt 
főként az önkormányzatok partnerségére 
számítunk. 

– Pontosan milyen elképzelésekre 
vevők?
– Minden üzletnek megvan a jó és rossz 
oldala is. A mai világban nincs olyan 
beruházás, amelynek csak pozitív oldala 
lenne, ezért a helyi önkormányzatnak és a 
közösségnek kell mérlegelnie a várható ha-
tásokat, és döntenie az adott beruházásról. 

Mi alapvetően azon területek 
felé vagyunk nyitottak, ahol 
ez a közösségi elfogadás már 
többé-kevésbé kialakult. Ezen 
a szakaszon túl szó lehet akár 
szélerőműről, kommunális hul-
ladékkezelési megoldásokról, 
biomassza erőműről, a Vide-
oton elképzelhetőnek tartja a 
szerepvállalást. Pénzügyi part-
nerként hosszú távú befektetői 
hátteret tudunk biztosítani a 
meglévő szakmai, tervezői, 
kivitelezői, üzemeltetési, és 
a többi szükséges feladatot 

ellátó partner mellett – és a hangsúly itt 
a hosszú távon van. A Videoton indít-
tatásánál és helyzeténél fogva nagy tő-
kével rendelkező, kiszámítható partner. 
Hitelességünket az elmúlt évtizedek során 
tanúsított viselkedésünk, a tisztán hazai 
tulajdonban lévő vállalat irányítása, gazda-
sági és társadalmi szerepvállalása támasztja 
alá. Akkor, amikor egy önkormányzat vagy 
társaság befektetői csoportot keres, a létét, 
működését teszi annak kezébe, ezért nem 
mindegy, hogy olyan mellett teszi-e le a 
voksát, aki rövid idő múlva kiszáll az együtt-
működésből, vagy olyan mellett, aki a kö-
zösen elfogadott értékek és elvek mentén 
halad – és itt nem az a kérdés, hogy adott 
befektető mit mond, hanem hogy a való-
ságban hogyan viselkedik. Úgy gondolom, 
nem mindegy az sem, hogy egy globálisan 
gondolkodó társaságról van szó, vagy van 
kötődése az adott területhez – legyen az 
falu, megye vagy régió. 

– Kifejezetten PPP-konstrukciók?
– Azokat keressük, ahol valamilyen kapcso-
lódásunk van az adott városhoz, régi-óhoz, 
ahol értékeket képviselve, többet tudunk 
hozzátenni az adott elképzeléshez. Termé-
szetesen az ilyen megoldások esetében ná-
lunk is érvényesülnek a szokásos szempontok 
– mennyi a várható megtérülési idő, milyen 
arányban vállalják a partnerek az üzleti koc-
kázatot. Ha olyan közösségi szolgáltatást 
nyújt majd a PPP-beruházás, amely nem 
értékesíthető piaci áron, akkor az önkor-
mányzat, ha legalább részben ár kapcsolható 
hozzá, akkor a Videoton is vállal részt az 
üzleti kockázatban, és a megfelelő gazda-
ságossági számítások és üzleti modellezések 
után indulhat a beruházás közös kockázatvál-
lalással. Az ilyen régióbeli megkeresésekkel 
mindenkor érdemben foglalkozunk.

– Az önkormányzatokkal más terü-
leten is nyitottak az együttműkö-
désre…
– Több ponton kapcsolódunk egy telepü-
lés életéhez, jó példa erre a személyszál-
lítás. A VT-Transman Kft., amely kilenc 
éve tagvállalatunk,  2007 augusztusában 
a budapesti BKV vonalakon 35 új Volvo 

ÚJ VIZEKEN A VIDEOTON
Nincs olyan ember, aki ne ismerné a Videoton nevet Magyaror-
szágon, de olyan már kevesebb, aki azt is tudja, az alapvetően 
gyártó tevékenységet folytató magyar vállalat egyre nagyobb 
részt hódít a befektetői piacon. A Videoton fellépése, mint ön-
kormányzati partner PPP-konstrukciós beruházásoknál viszont 
igazi újdonság. A vállalat vezérigazgatójával, Sinkó Ottóval be-
szélgettünk.

A Videoton egy magánkézben lévő magyar vállalat, egy Szerzdéses 
Elektronikai Gyártó Cég (Contract Electronics Manufacturer – CEM) és 
a legnagyobb független Elektronikai Gyártás Szolgáltató (Electronics 
Manufacturing Service – EMS) a CEE régióban, amely a világon az első 
30-ba, az Európai Unióban pedig az első 10-be tartozik az amerikai MMI 
(www.mfgmkt.com) legutolsó rangsora szerint. A VIDEOTON CEM/EMS 
Üzleti egysége teljes kör (end-to-end) megoldást kínál ügyfeleinek a 
gyártási, mérnöki (engineering) és logisztikai szolgáltatások területén. 
Magyarországi és bulgáriai jelenlétünkkel partnereink részére európai 
közelségből vagyunk képesek kínai árszínvonalat biztosítani.
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Alfa Localo buszt helyezett üzembe. Így 
már 12 vonalat lefedve közel 70 busszal 
végzünk kiszervezett szolgáltatást a BKV 
Zrt.-nek, de együttműködünk helyi közle-
kedési vállalatokkal is. A személyszállításon 
túl jelentős a munkás járatok üzemeltetése, 
ez jelenleg 6 megyében, 23 000 ember 
szállítását jelenti naponta. 
– Jól látható, hogy a nyitottság megvan 
az újabb és újabb területek iránt – ezeket 
most a megújuló energiaforrások, az egész-
ségügy, vagy a turizmus jelentik. Elképzel-
hetőnek tartom, hogy olyan ingatlanfej-
lesztésbe kezdjünk egy község vezetésével 
közösen, amely a falusi turizmus területén 
hoz létre minőségi szolgáltatást – ez lehet 
újonnan épülő üdülőfalu vagy akár meglévő 
ingatlanok fejlesztése is. 
Munkánk során igyekszünk értéket te-
remteni, amely cél következik abból az 
értékrendszerből, amelyet követünk, amely 
meghatározó a döntéseinkben. Fontos sze-
lete ennek a lokálpatriotizmus, ami hiányzik 
a globális cégek életéből.
 
– A Videoton Bulgáriában ugyancsak 
multinacionális cégként van jelen…
– Minden vállalat hozzáállása különbö-
ző, vannak olyan multinacionális cégek, 
amelyek nem integrálódnak egy település 
életébe, de mára a legtöbben figyelmet 
fordítanak arra, hogy erősítsék a helyi 
kötődést. A Videoton bulgáriai cégénél a 
vezetőség is bolgárokból áll, ez is elősegíti 
a számunkra követendő üzleti magatartás 
kialakulását, megszilárdulását. 
– A lényeg, hogy figyelve a piaci változá-
sokat, alkalmazkodjunk az igényekhez, az 
üzleti környezet változásaihoz. A Video-
tonnak helye van a Közép-kelet európai 
térségben, a vállalat működni fog 30-50 
év múlva is, és azt fogja csinálni, amit kell, 
amire akkor szükség lesz. 

Vitkóczi Éva

MI A PPP? 
A PPP (Public-Private Partnership) konstrukció közszolgáltatások biztosításának olyan új formája, 
amelyben a közfeladathoz kötődő tervezési, építési, üzemeltetési és finanszírozási feladatokat - az 
állammal kialakított komplex együttműködés keretében - a magánszektor látja el. A PPP struktúrák 
fejlődése rendkívül dinamikus, szektoronként/projektenként változó konstrukciók, szerződésrendsze-
rek jönnek létre és ezek mindegyike egyedi jellegzetességeket mutat. 
• A magánszektor gazdasági hatékonyságának, projekt megvalósítási és üzemeltetési tapasztalatai-
nak, innovatív eljárásainak bekapcsolása a közszolgálati feladatok ellátásába.
• A költségvetés forráshiányos helyzetében az állam által indokoltnak minősített beruházások meg-
valósítása oly módon, hogy a beruházás finanszírozásának terhei hosszabb időtávon és kizárólag az 
előre meghatározott feltételek teljesülése esetén terheljék a költségvetést.
• A megvalósuló beruházások ne jelentkezzenek egy összegben az államháztartási hiányt növelő 
tételként, így egyidejűleg több jelentős beruházás legyen megvalósítható egymással párhuzamosan.
• Az állami kiadások hosszútávú tervezhetőségének biztosíthatósága.
• A projektmegvalósítás során jelentkező kockázatok jelentős részének áthárítása a magánszektor-
ra.
• A tisztán állami konstrukcióhoz képest összességében kedvezőbb ár-érték arány realizálása (a 
pénzért több érték, Public Sector Comparator).

A PPP KONSTRUKCIÓ SZEREPLŐI ÉS EZEK SZEREPE 
 Állam (önkormányzat):
• Az elvárt szolgáltatás (beruházás és üzemeltetés együttese) műszaki tartalmának meghatározása.
• Szolgáltatás vásárlójaként a közcélú szolgáltatások társadalmi igénybevételének ellentételezésére 
vonatkozó feltételes kötelezettség vállalása, a szolgáltatási díj megfizetése.
• A projekttársaság szerződés szerinti teljesítésének folyamatos ellenőrzése.
• A szabályozás kialakítása, lehetőségekhez mérten hiteljavítás (közvetlen megállapodás)
Tőkebefektető:
• Az állam közvetett partnereként a PPP projekt megvalósításában közreműködő befektető, a 
projekttársaság alapítója.
Projekttársaság:
• A tőkebefektető által a PPP projekt megvalósítására létrehozott társaság, feladata a beruházás 
kivitelezésének és a létrejövő létesítmény üzemeltetésének megszervezése, biztosítása (többségi 
magántulajdonú). 
Kivitelező társaság:
• A PPP konstrukció keretében megvalósuló beruházás kivitelezője.
Üzemeltető társaság:
• A PPP projekt jellegétől függően akár önálló társaság, feladata a létesítmény üzemeltetési fe-
ladatainak operatív ellátása, amely ellenértékeként előre meghatározott mértékű díjra jogosult a 
projekttársaságtól.
Bank, finanszírozó:
• A PPP projekt beruházásának jelentős részét (80-85%) finanszírozó pénzintézet.
 
Önkormányzatokkal történő együtt gondolkozás területei: A létesítmények regionális kezelésének 
lehetősége, több projekt együttes kezelése a méretgazdaságosság elérése érdekében. A szolgálta-
tások paramétereinek létesítményenkénti közös (állami + önkormányzati elvárások) meghatározása. 
A kistérségi döntésekre történő támaszkodás lehetősége (a tanuszoda helyének kiválasztása, sport 
a kistelepüléseken program). A megyei döntésekre történő támaszkodás lehetősége (megyei csar-
nokok helyének kiválasztása).
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– Mit tudhatunk meg önről, illetve a 
családjáról?
– Pusztaszabolcson születtem, Berhidára 
– egész pontosan Peremarton városrészbe, 
ahol ma is élek – pár hónapos koromban 
kerültem. A szüleim ideköltöztek, és a 
peremartoni gyárban vállaltak munkát. 
Tizennégy éves koromtól aztán én is oda 
kerültem műszerészként. Elég korán sikerült 
eldöntenem, hogy milyen pályán szeretnék 
továbbhaladni, s a gyárban is segítették 
a fiatal szakembereket. Ösztöndíjasként 
nappali tagozaton tanulhattam a Budapesti 
Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán, 
s végzett mérnökként egészen addig dol-

goztam a gyárban, míg azt 1994-ben be 
nem zárták. Ekkor egy pályázattal a Kincs-
tári Vagyonkezelő Szervezethez kerültem, 
s mindeddig a veszprémi kirendeltségen 
dolgoztam, egész pontosan két évig – a 
megyei kirendeltségek összevonása miatt 
– a Kincstári Vagyonigazgatóság Közép-
dunántúli Régiójának voltam az igazgatója. 
Sok jó kapcsolatom alakult ki ennek kö-
szönhetően az önkormányzatokkal, s most 
az sem hátrány, hogy a korábbi munkámból 
adódóan meglehetősen jó rálátásom van 
az önkormányzatoknál adódó feladatokra, 
problémákra.

– Korábban is indult 
már a polgármesteri 
székért?
– Választások idején rend-
szerint többen megkerestek, 
biztattak, hogy induljak 
jelöltként, én azonban úgy 
éreztem, hogy jól együtt 
tudok dolgozni a város pol-
gármesterével, aki már igen 
régóta állt a település élén. 
Sajnos az élet viszont kis-
zámíthatatlan, arra egyikünk 
sem gondolt, hogy ilyen 
„vészhelyzet” is kialakulhat, 
hogy váratlanul polgármester 
nélkül marad városunk. Úgy 
gondoltam, hogy ez egy új 
helyzetet teremtett, s így 
már úgy éreztem a feladat 
vállalásával többet tehetek 
a városomért.

– A Berhidáért díjat 2004-ben az ön-
kormányzat pénzügyi bizottságában 
végzett munkájáért, illetve a részön-
kormányzat vezetéséért kapta. Mióta 
is képviselő?
– 1994 óta, korábban – a rendszerváltást 
követő években – a Peremartonért Egye-
sületnek voltam az elnöke. Képviselőként, 
a pénzügyi bizottság elnökeként eddig is 
részt vettem az önkormányzat munkájában, 
persze más képviselőként – mintegy kívül-
ről –, és más ugyanez polgármesterként 
belülről. Mégis úgy érzem, a folytonos-
ságot biztosítani tudom, szerencsére szinte 
minden fontos folyamatot, tervet ismerek, 
így sokkal könnyebb átvenni és tovább 
vinni a feladatokat.

– Tervez-e változásokat a hivatal-
ban?
– A négy évre szóló terveket együtt alkot-
tuk meg még 2006-ban, úgy látom ezeken 
nincs okunk változtatni. A jelenlegi csapat 
jó, egyelőre nem tervezek átalakításokat. 
Bizonyos tekintetben persze más lesz, aho-
gyan majd én irányítom őket. Én mindig 
rendszer szemléletben gondolkodom. El-
mondom, hogy milyen elvárásaim vannak, 
megbeszéltjük a teendőket, bármilyen 
kérdésben készséggel állok a munkatársak 
rendelkezésére, de mindenkinek magának 
kell elvégeznie a vállalt feladatokat, meg-
hozni a szükséges döntéseket, és persze 
vállalni a felelősséget a tetteiért. Töreked-
nünk kell továbbá arra, hogy a rövid és a 
hosszú távú terveink összhangban legyenek, 
s igyekeznünk kell valamennyi döntésünkkel 
ezt megalapozni. Ehhez persze elengedhe-
tetlen a városfejlesztési stratégia. Mi ezt 
elkészítettük, az eddigi gazdálkodásunkkal 
pedig pénzügyileg is megalapoztuk. Ko-
moly pénzügyi hátteret hoztunk létre, így 
gyakorlatilag bármire pályázhatunk egy 
100 millió forintos önrész erejéig, nem 
fogunk zavarba jönni. Már csak a jó pályá-
zati lehetőségek kellenek, bízzunk benne, 
hogy hamarosan ezek is meglesznek.

Cseh Teréz

BEMUTATJUK BERHIDA VÁROSÁNAK 
ÚJ POLGÁRMESTERÉT
Pergő Margit Cecília mérnök-közgazdászt, függetlenként in-
dult jelöltet választották vasárnap polgármesterré Berhidán. 
A Veszprém megyei kisvárosban öten indultak – valamennyien 
függetlenként – a polgármesteri tisztségért; a győztes 731 sza-
vazatot kapott, a második helyen végzett Majoros Jánosra pedig 
679-en voksoltak – olvashattuk a rövid híreket több megyei és 
országos médiumban. Pergő Margit Cecília neve lapunkban is 
előfordult már, mint a Berhidáért kitüntetés tulajdonosa. A fris-
sen megválasztott városvezetőt hivatalában kerestük fel.



A CÉG
A 18 éve családi vállalkozásként indult 
cég 1999-ben került közös tulajdonba egy 
cseh konszernnel, azóta működik MEVA & 
KÓ-MI Kft. néven. A vállalkozás fő tevé-
kenysége a környezetvédelemhez szükséges 
eszközök és edények forgalmazása – hul-
ladéktárolás, olajgazdálkodás, raktározás, 
műhelyfelszerelés, irodai- és kültéri felsze-
relés, anyagmozgatás témakörökben. Bár a 
kínálat évről évre bővül, igazán nagy ugrás 
idén várható, hiszen tavasztól közel százféle 
termék szerepel a palettán, és a 2008-as 
évben országos kereskedelmi hálózat épül 
ki, kifejezetten az EuSORB kárelhárító 
anyagok forgalmazására.

UNIVERZÁLIS FELITATÓ 
TERMÉK

Az EuSORB 90%-os hatékonysággal fog-
ja meg a kiömlött vagy kiszivárgott veszélyes 
hulladékokat – a homok hatékonysága 20% 
– , amelyek környezetünkben kárt okozhat-
nak. A nagy kapacitású itatósok használata 
lényegesen csökkentheti a kárelhárítás költ-
ségeit, hiszen minimális hulladékképződéssel 
jár. Az EuSORB három fajtája különíthető 
el a felhasználás módja szerint:
1. Általános itatósok
Alkalmasak az agresszív vegyszereken kívül 
olajok, oldószerek, hűtőfolyadékok, emul-
ziók, gyenge savak és lúgok felitatására. 
Felhasználhatók üzemekben, raktárakban, 
laboratóriumokban, tehát mindenütt, ahol 

folyadékok környezetbe történő kikerülése 
előfordulhat. Használatuk a környezetvé-
delmi előírások betartása mellett biztonsá-
got, üzemi tisztaságot eredményez.
2. Olajszelektív itatósok
Alkalmasak olajok és olajos karakterű egy-
éb folyadékok felitatására. Jól használhatók 
üzemekben az olajelcsurgások megfogására, 
a gépek körüli olajszennyezések lokalizálásá-
ra. A vízfelszínen lévő olajszennyezések el-
távolítására is felhasználhatók, hiszen úsznak 
a víz felszínén, és csak az olajat kötik meg, 
a vizet nem.
3. Vegyszerálló itatósok
Az agresszív folyadékok gyors és bizton-
ságos felitatására ezek a legalkalmasabbak. 
A leggyakrabban savak és lúgok fel-
itatására használják, de az olajos karakterű 
folyadékokat és felszívják. Bármilyen, akár 
ismeretlen folyadék esetén is biztonsággal 
használhatóak. 

A textil jellegű itatósokon túl elérhetőek a 
Plug Rug csatornafedő lapok, amelyek víz-
nyelők tökéletes lezárására, rések ideiglenes 
eltömítésére, kilyukadt vagy sérült tartályok 
tömítésére, viharkárok esetén a tető eső 
elleni ideiglenes javítására, csónak és ha-
jótörzs ideiglenes javítására, de akár árvíz 
esetén a nyílászárók lezárására is. A Plug 
Rug alakítható, vágható, összetapasztható, 
így bármilyen helyzetű, alakú, egyenetlen 
felületek tömítésére is felhasználható.
Az EuSORB nedves léktömítő gyurmája, 

a Plug n’ dike azonnal felhasználható, 
előkevert gyurma. Gyorsan használható 
havária esetén a folyadékok hordókból, 
tartályokból történő kifolyásának megakad-
ályozására, de akár alacsony nyomású gáz-
vezetékből a gázszivárgás megszüntetésére. 
A gyurma a legtöbb agresszív folyadéknak 
ellenáll, és tapad az olajos, zsíros, rozsdás, 
piszkos, vagy mechanikusan sérült, éles és 
deformálódott felülethez is. Lyukak tömíté-
sére akkor is használható, ha a nyíláson át a 
folyadék éppen kifolyik. 
A Plug n’ dike száraz gyurmagranulátum víz-
zel összekeverve jó tömítő hatású, amely ré-
sek, repedések, lékek ideiglenes elzárására 
használható, míg száraz állapotban alkalmaz-
ható folyadékok terelésére, csatornahálózat 
védelmére szolgáló gátak képzésére. 

Az EuSORB általános tisztító, zsír- és 
olajeltávolító folyadéka, az AQ, oldó-
szermentes, semleges, vízzel hígítható, nem 
mérgező, nem korrozív, nem égethető szén-
hidrogén-lebontó folyadék, amellyel egész-
ségkockáztatás és tűzveszély nélkül biz-
tonságosan tisztítja meg a legkülönbözőbb 
felületeket a zsíroktól és az olajoktól. Nem 
károsítja a gumit, műanyagot, a fémeket és a 
festett felületeket, aszfaltot sem. 
Az azonnal felhasználható tisztítófolyadék 
mellett elérhető a kifejezetten üzemek 
takarítására alkalmas, de a rozsdagátló és 
habzásgátló anyagot tartalmazó, alkatrészek 
tisztítására ajánlott változat is. 

EGYEDI ÖSSZEÁLLÍTÁS 
– BALESETI KÁRELHÁRÍTÓ 

FELSZERELÉS
A MEVA & KÓ-MI Kft.-nél nem csak 
egy-egy termék rendelhető, hanem kar-
bantartó, olajos és univerzális kárelhárító 
készletek, amelyeket speciálisan, egy-egy 
tevékenység igényeit figyelembe véve ál-
lítottak össze. A készletek tartalmazzák az 
egyszeri kárelhárításhoz szükséges összes 
elemet, így minden megtalálható bennük, 
amire a bajban szükség van. 

KÁRELHÁRÍTÓ ANYAGOT RENDELJEN
A MEVA & KÓ-MI KFT.-TŐL
2008 március 15-étől megháromszorozódik a tatabányai 
MEVA & KÓ-MI Kft. termékkínálata. A már régóta forgalmazott 
kárelhárító anyagok új generációja lesz kapható, amelyek kife-
jezetten agresszív folyadékokra, olajokra, poláros és apoláros 
folyadékokra használhatók nagy hatékonysággal.
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MEVA&KÓ-MI KFT.
2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 2. Pf. 1225.
Tel.: 34/300-852, 34/510-856, 34/511-780, 34/511-781, 34/316-350
Fax: 34/510-855, 34/309-959 * Mobil: 30/936-5090
Termékkatalógus rendelhető, és a termékek elérhetőek a weben:
www.mevakomi.hu * info@mevakomi.hu

http://www.mevakomi.hu
mailto:info@mevakomi.hu
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A nagykövet kíséretének egyik tagja 
szerint April H. Foley munkájának 
fontos része, hogy egész Magyarorszá-

got megismerje. Programjában mindig 
szerepel a diákokkal való találkozó, a 
Modern Üzleti Tudományok Főiskoláját 

azért is szívesen kereste fel a nagykövet 
asszony, mert korábban ő maga is az 
üzleti élet szereplője volt, világcégeknek 
dolgozott.
A főiskolán tett látogatásán arra biz-
tatta a hallgatókat, hogy nemzetközi 
gyakorlaton szerezzék meg és teszteljék 
a sikerhez elengedhetetlen vállalkozói 
képességeket, amelyek közül a legfon-
tosabb a személyes kapcsolatok építése 
és ápolása, valamint a kihívásokra való 
gyors reagálás. Ennek egyik kiváló 
formája lehet egy amerikai egyetemen 
ösztöndíj keretében eltöltött szemesz-
ter, ahol a hallgatók megtapasztalhatják 
a multikulturális környezetet, tökélete-
síthetik nyelvtudásukat és vállalati ta-
pasztalatokat szerezhetnek.
A diplomata a diákokkal való találkozón 
elmondta, hogyan lehet tanulni az Egye-
sült Államokban, és ismertette azokat a 
lehetőségeket, melyek megkönnyítik a 
diákvízum megszerzését, és a kinti tar-
tózkodás anyagi terheit is enyhítik.
April H. Foley kijelentette, nagykö-
vetként és üzletasszonyként is elsőd-
leges feladatának tekinti a két ország 
gazdasági kapcsolatának kiszélesítését, 
amelyben a kis- és középvállalkozások 
kiemelkedő szerephez jutnak. Örömét 
fejezte ki, hogy a MÜTF újonnan in-
duló műszaki képzéseivel elsőként kínál 
megoldást arra problémára, amelyről 
a régió nemzetközi vállalatai neki is 
beszámoltak, miszerint hiányzik az a 
műszaki végzettségű réteg, aki nem 
mint mérnök, hanem mint gyakorlati 
műszaki vezető képes a vállalati műkö-
dést felügyelni.
A nagykövet asszonyt később fogadta 
Bencsik János, Tatabánya polgármes-
tere, és találkozott a megyeszékhelyen 
működő Klímakör tagjaival, majd tájé-
koztatót hallgatott meg a tatabányai 
gazdaságfejlesztésről, később pedig 
az amerikai érdekeltségű Zoltek gyárat 
kereste fel Nyergesújfalun.

AZ USA NAGYKÖVETE 
A TATABÁNYAI FŐISKOLÁN
Kapcsolatok menedzselése, azonnali döntéshozatal és koc-
kázatvállalás, ezt a számára is jól bevált receptet adta át az 
Amerikai Egyesült Államok nagykövete a Modern Üzleti Tudo-
mányok Főiskolájának hallgatóinak, amikor kedden tatabányai 
látogatásának kezdetén felkereste az intézményt, Mark Tauber 
kulturális attasé társaságában.

APRIL H. FOLEY 
AZ USA MAGYARORSZÁGI NAGYKÖVETE
April H. Foley nagykövet asszony széleskörű tapasztalatokat szerzett a felsőszintű 
vállalatvezetés területén. Legutóbb az amerikai Export-Import Bank első számú 
alelnöke, korábban a bank igazgatótanácsának tagja volt. Tizenhét évig a PepsiCo 
felsővezetőjeként működött olyan területeken, mint a stratégiai tervezés, pénzügyi 
menedzsment, valamint a vállalatfelvásárlás és összevonás. Ezt megelőzően a Pfizer-
nél és a Reader’s Digestnél dolgozott. Özvegy, három gyermek, Catherine, Giff és 
James édesanyja. Foley nagykövet asszony 2006. július 5-én Condoleezza Rice 
amerikai külügyminiszter előtt tett hivatali esküt. 2006. augusztus 10-én érkezett 
Magyarországra, és 2006. augusztus 18-án adta át megbízólevelét Sólyom Lász-
lónak, a Magyar Köztársaság elnökének.



– Miért pont az építőanyagok keres-
kedését választotta?
– Gépész végzettséggel, a Tatabányai 
Szénbányáknál dolgoztam, mint gyártás-
előkészítő. Jól látszott azonban, hogy 
ezen a téren nem vár túl nagy perspektíva. 
A vállalkozói szellem megvolt bennem, a 
munka mellett is mindig csináltam valamit. 
A rendszerváltás utáni években – 1990-
ben – kezdtem egyéni vállalkozóként, s 
végül egy építőanyag-kereskedés megnyi-
tása mellett döntöttem. Ehhez akkoriban 
gyakorlatilag szinte semmi sem kellet, azaz 
komoly beruházás nélkül is el lehetett 
indulni. Nem igényelt eszközöket, nagy 
indulótőkét, gyakorlatilag egy irodaként 
működtünk, melyet az akkori Skála Sztráda 
galériáján béreltünk. Kitettünk négy Bramac 
cserepet, s ez volt a reklámunk. Ennyi is 
elég volt, jöttek az érdeklődők, s beindult 
az üzlet. Elsősorban cserepeket és nyílászá-
rókat forgalmaztunk.

– Mikor kerültek át a MÁV áruraktárba?
– 1992-től import cement forgalmazásával 
kezdtünk foglalkozni, s ekkor alakult ki az 
igazi TÜZÉP-jellege a kereskedésünknek. 
Egyre több árut vettünk fel a palettára. Az 
igazi fellendülést azonban 2002-ben az 
Új Ház Csoporthoz való csatlakozás hozta 
meg, onnantól egy intenzívebb fejlődés 
indulhatott be.

– Mit takar az Új Ház Csoport?
– Ez valójában egy olyan vállalkozás, 
amelyet építőanyag-kereskedők közösen 
alapítottak – mi is tulajdonosai vagyunk 
– abból a célból, hogy a beszerzéseiket 
együtt – s ebből adódóan sokkal jobb 
kondíciókkal – végezhessék. Természetesen 
az így elért nagyobb volumen azt is hozta 

magával, hogy a termékeket jobb áron 
tudtuk értékesíteni, s ezért tudtuk a forgal-
munkat jelentősen megnövelni.

– Miért költöztek el a régi, a több 
mint egy évtized alatt jól bejáratott 
helyükről?
– A MÁV-nál történt változások – a pri-
vatizáció – miatt a bérleti díjak drasztiku-
san megemelkedtek. Több helyről kértünk 
ajánlatot, s végül Tatabányán a Környei u. 
26. mellett döntöttünk, ahol korábban egy 
autószerelő műhely működött. Minimális 
változtatással szinte azonnal be tudtunk 
költözni. Komolyabb munkát inkább a 
külső tér alakítása – térkövezés, kerítés, 
parkoló – jelentett.

– Összefoglalva az indulás óta eltelt 
éveket, hogyan érté-
kelné: honnan hová 
jutottak?
– Talán a számok a legki-
fejezőbbek az értékelés-
hez. Az induláskor mind-
össze ketten dolgoztunk, 
ma 11 fővel – javarészt 
családtagokkal – tevé-
kenykedünk. A csapat 
évről évre folyamatosan 
bővült, a családból ma 

hatan tartanak velünk a mindennapokban. 
Az első időkben a forgalmunk maximum 
néhány milliót tett ki, ma már közelítjük az 
egymilliárdos árbevételt, s talán mondhat-
juk, hogy Tatabánya egyik piacvezető váll-
alkozása vagyunk a saját szakterületünkön.

– A vevőik miért pont önöket választják?
– A régi és az új helyünkön is mindig nagy 
gondot fordítottunk arra, hogy a vásárló-
ink részére jó minőségű árut, s kedvező 
árakat tudjunk biztosítani. A legnagyobb 
beszállítóink között ott van a Leier, Ba-
umit, Wienerberger, Nikecell, Revco, a 
Holcim – hogy csak a legismertebbeket 
említsem. Jellemzően a vevőink java része 
az egyéni vásárlói körből kerülnek ki, bár 
szép számmal akadnak közületi partnereink 
is. A jó ár és a minőségi áru mellett a fő 
erényünk talán az, hogy modern darusau-
tókkal, targoncákkal is rendelkezünk, s így 
a tőlünk vásárolt anyagokat igény szerint a 
helyszínre is ki tudjuk szállítani.

Cseh Teréz

ÚJ TELEPHELYEN A KELEMEN 
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS
A tatabányai MÁV Áruraktárból új, s immáron saját tulajdonú 
telephelyére költözhetett a Kelemen Építőanyag Kereskedés. 
Tulajdonosa, Kelemen Imre közel húsz esztendeje kezdte az 
építőanyagok forgalmazását. A költözésről, a cég közel két 
évtizedéről már az új telephelyen – Tatabányán, a Környei út 
26-ban – beszélgettünk a cégvezetővel.
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KELEMEN ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

2800 Tatabánya, Környei út 26.
Nyitva: Télen: 7.30-16, nyáron: 7.30-17 óráig, 

szombaton 7.30-12 óráig.
Telefon: 34/315-514; 30/9464-683
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Az édesapa, Végh Gyula 1973-ban lépett 
az egyéni kisiparosok rögös útjára. Gyártott ő 
mindent, amit gépi forgácsolással elő lehetett 
állítani, az egyedi darabtól a tömegcikkig 
– ahogy a megrendelő kívánta. Szerette a ki-
hívásokat, és büszke volt arra, hogy reklamáció 
gyakorlatilag soha nem érkezett a munkájára. 
Minél többet és jobban dolgozott, annál több 
új gépet tudott vásárolni, amelyen még jobb, 
és többféle terméket lehetett előállítani. Egyre 
több lett az alkalmazott, volt olyan időszak, 
hogy 10-12 főnek is munkát adott. És köz-
ben cseperedni kezdtek a gyerekek…
– Valahogy úgy alakult, hogy mindhárman a 
fémmegmunkálás területén szereztünk szakmát. 
A legidősebb testvér, Gyula géplakatos lett, 
és a MÁV-járműjavítóban szerzett gyakorla-
tot. Ugyanitt pallérozódott középső bátyám, 
Csaba is, ám ő esztergályosnak tanult. Jóma-
gam – bár gyerekként inkább a járművek iránt 
érdeklődtem, ám ez az álmom különböző 
okokból nem valósulhatott meg – szerszám-
készítő lettem, és a VIDEOTON-nál dol-
goztam. Tehát mindegyikünk máshol tanult, 
igyekeztünk a gépi forgácsolási technikákat 
minél jobban elsajátítani. Halkan súgom meg, 
hogy azért a legtöbbet itthon, édesapánktól 
tanultuk, aki 1999-es infarktusa után végleg 
átadta nekünk a stafétabotot.

A három testvér öt-hat év „vándorlás” után 
szép lassan hazaszállingózott, szereztek akkora 
gyakorlatot, hogy be tudtak szállni a papa 
munkájába. Szaladt a szekér, volt egy olyan, a 
kisiparosok szolgálatában álló termeltető cég, 
amely hozta a megrendeléseket, beszerezte az 
anyagot, szétosztotta a munkákat, nekik csak a 
jó minőségű munkára volt gondjuk. Aztán jött 
a rendszerváltozás.
– Az 1989 és 2004 közti időszak pokoli 
nehéz volt. A régi nagy cégek megszűntek, 
csődbe mentek, jöttek a körbetartozások, 
eltűnt a süllyesztőben az addig bennünket is 
munkával ellátó termeltető cég is. Önállósá-
got kellett tanulnunk, munkát kellett szerezni, 
minden egyszerre a nyakunkba szakadt. Elsőre 
mindenhol falakba ütköztünk, később köz-
vetítőkkel, ügynökökkel hozott össze a sors 
bennünket, akik jobb esetben tényleg hoztak 
valami munkát, viszont sok volt köztük a szél-
hámos, ügyeskedő is.

A nehéz helyzetből ismét egy mesébe illő 
fordulat segítette ki őket. Volt egy német vál-
lalkozó, aki az Óperencián túli üzemébe ma-
gyarországi beszállítót keresett. Volt neki egy 
barátja, aki gyakran járt Fehérvárra egy itteni 
ismerőséhez, aki véletlenül ismerte Véghéket, 
és amikor hallotta a lehetőséget, szólt is nekik. 

A kereslet és a kínálat találkozott, létrejött az 
üzlet, és 2002-ig tartott az együttműködés. 
Ekkor a kinti tulajdonosok vitája miatt kettévált 
a német cég, és láss csodát, a Véfém Kft. azó-
ta mindkét helyről kapja a megrendelést!
– A németek a legfontosabb partnereink, az 
ő kívánságukra építettünk világbanki hitelből 
vadonatúj, minden igényt kielégítő üzemcsar-
nokot. 2004-től új, stratégiai megrendelővel 
gyarapodtunk, egy Győr-Sopron-Moson 
megyei cégnek dolgozunk, amely az Opel-
gyár főbeszállítója. Emellett tíz, tizenkét 
kisebb megrendelő igényeit szolgáljuk ki 
folyamatosan. Jelenleg kilencen dolgozunk 
– én hamar kiszálltam a termelőmunkából, 
hiszen a cég menedzselését, a pénzügyek 
intézését nem lehet a munkapad mellől csinálni 
–, ám ha újabb megrendelők jelentkeznek, van 
lehetőségünk a bővülésre.
Végh Zsolték legnagyobb problémája, hogy 
alig van szakmai utánpótlás. Legutóbb egyik 
alkalmazottjuk betegsége miatt kerestek szak-
embert, ám tíz hirdetés után egy korábban 
náluk dolgozót vettek fel, újra. A cégnél 
egyébként nem jellemző a fluktuáció, szinte 
mindenki huzamosabb ideje dolgozik itt.
A jövőről beszélgetve Zsolt elmondta, hogy 
nem lehet hosszú távra tervezni. A németek 
sem törődnek azzal, hogy az elmúlt időkben 
mennyi közteher rakódott a vállalkozók nya-
kába nálunk, ők olcsó és jó minőségű árut 
várnak tőlük, amelyért legfeljebb a rendkívül 
alacsony kinti infláció arányában hajlandók 
többet fizetni.
– Folyamatosan bizakodunk, reméljük, hogy 
előbb-utóbb változnak a hazai szabályozók, 
végre egyenesbe jön a gazdaság, és nagyobb 
levegőt vehetünk mi, kicsik is. A Véfém Kft. ma 
négy család megélhetéséről tud gondoskodni, 
nagy álmaink nem lehetnek. Azt szeretnénk 
elérni, hogy anyagi biztonságunk nyugdíjas 
korunkban is meglegyen, lássuk családjainkat 
biztonságban, biztos körülmények között!

Veér Károly

MAI MESE A HÁROM TESTVÉRRŐL
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fehérvári mester-
ember, aki harmincöt éve kezdett gépi forgácsoló kisiparosként 
vállalkozni. Volt három fia, akik világgá mentek mesterséget 
tanulni, majd visszatérve éppen tíz éve kft.-vé alakították az 
egyéni vállalkozást. A mese pedig folytatódik, nincs vége, fuss el 
véle, hiszen a Végh-testvérek közös cége, a Véfém Kft. köszöni, 
jól van. A kettős jubileum alkalmából a legkisebb fiúval, Végh 
Zsolttal beszélgettünk, aki a cég vezetője.

Végh Zsolt, idősebb és ifjabb Végh Gyula. Csaba betegsége miatt nem lehetett 
jelen a fotózáson.

VÉFÉM KFT.
Mindennemű gépi forgácsolás, fogaskerékgyártás

Telefon: 06-22/500-485
Fax: 06-22/500-487

E-mail: vefemkft@gmail.com
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 „Maskarások bolondok, rázzátok a kolompot!
Örvendezzen, aki él, takarodjon el a tél!”

 
Gyülekező a Balaton parton a sóhajok hídjánál, ahol

Czuczor Sándor megkísérli elijeszteni a telet

Hát én immár kit válasszak?
Tuskóhúzás és álesküvő farsang farkán

 Zöld pántlika tiszta búza
Kiszebaba égetés, tűzugrás

Első valódi mártózás ebben az évben, a Balatonban
Tavaszköszöntés

Táncház
A mulatság végeztével mindenkit várunk a Pannónia nagytermében, 

ahol közösen folytatódik a tánc!

FIGYELEM!
Aki bátorságot gyűjt, és beugrik a tóba,

a szervezőktől ajándék várja!
 

A műsorban közreműködnek a balatonalmádi Botorka Táncegyüttes 
tagjai és barátai, a vörösberényi Ringató Balaton Táncegyüttes, 

Balatonalmádi Város Vegyeskarának tagjai, valamint városunk számos 
köztiszteletben álló személyisége. 

A muzsikát a veszprémi Kőris banda nyúzza.

FŐSZERVEZŐ:
Molnárné Perus Zsuzsa

RENDEZŐ:
Kovács Krisztián

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI:
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Almádiért Közalapítvány
Nextus Kft

A TÉLŰZŐ FÜRDŐZŐKET előzetes jelentkezés alapján fo-
gadjuk és jutalmazzuk! Jelentkezni, a Pannónia Kulturális Központ 
és Könyvtár művelődésszervezőinél lehet, legkésőbb 2008. 
február 22-éig!

TÉLTEMETŐ-TAVASZKÖSZÖNTŐ
2008.  FEBRUÁR 24.  1400 - BALATONALMÁDI, MÓLÓ ÉS KÖRNYÉKE



Tisztelt Asszonyom, Uram!

Idén ismét megrendezésre kerül
a ROTÁCIÓ EXPO

Nemzetközi Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti 
Gépkiállítás és Szimpózium

immár tizenhatodik alkalommal,
2008. március 7-8-án.

A kiállítás hagyományaihoz híven, idén is 
a TATAI OLIMPIAI EDZŐTÁBOR csarnokaiban és 
szabad területein fogjuk megtartani.

A résztvevők között a magyar gyártók és forgalmazók mellett 
külföldi márkakereskedők is lesznek.

LEGYEN OTT ÖN IS!
Kiállítók jelentkezését még elfogadjuk!

Főbb szakterületek:
mezőgazdasági gépek, eszközök és technológiák
kertészeti gépek, parképítés és parkfenntartás
erdészeti gépek és famegmunkálási eszközök

öntözéstechnika
számítástechnika és irodatechnika
szerszámgépek és kézi szerszámok

haszongépjárművek és személygépkocsik.

A kiállításra szeretettel várjuk:
a hazai gyárakat és szakkereskedőket, külföldi partnereinket.

Az esemény megfelelő előkészületeihez pontosan tudnunk kell, 
hogy mely cégekre számíthatunk, ezért kérjük, minél hamarabb 
jelezze részvételi szándékát!

Szeretettel várjuk Önt, és számítunk cége megjelenésére 
a ROTÁCIÓ EXPO 2008 kiállításon!
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– Hol élt, mivel foglalkozott koráb-
ban?
– Ebben a városban születtem, s ma is itt 
élek, vagyis tősgyökeres Tatabányai vagyok. 
Esztergomban tanultam a Bányagépészeti 
és Bányavillamossági Technikumban, majd 
ugyanitt – már a Tatabányai Szénbányák 
ösztöndíjasaként – a felsőfokú Vegyipari 
Gépészeti Technikum Bányagépészeti és 
Villamossági Szakán végeztem.
A Tatabányai Szénbányák igazgatója – dr. 
Gál István, akit én akkor is, és ma is zseni-
nek tartottam – gyakran mondogatta a fia-
tal műszakiaknak, hogy tanuljanak tovább, 
mert a szén az ő életüket már nem fogja 
kitölteni. Talán ez is hozzájárult, hogy el-
végezzem a Budapesti Műszaki Egyetemen 
a Vegyipari-Gépészmérnöki Szakot, amit a 
nejemmel együtt fejeztem be.
– Persze eközben már dolgoztam a „VI-
DUS”-nál – a Tatabányai Szénbányák 
egyik un. „szénenkívüli” üzeménél –, amely 
víztisztító és dúsító berendezéseket gyár-
tott. Ez egy fővállalkozói jelleggel működő 
üzem volt. Talán meglepő, de már akkor 
a környezetvédelem irányába indult el a 
szénbánya.  Szervezeti átalakítást követően 
Ásványelőkészítési és Vízkezelési Fővállal-
kozássá alakultunk. A szénre való utalásnak 
még ott kellett lennie a nevünkben, de 
valójában már szénen kívüli komplex, 
eredményköteles vállalkozói tevékenységet 
végeztünk. Fővállalkozóként kénytelenek 
voltunk valamennyi kapcsolódó szakterüle-

tet, szakmát alaposan megismerni. Megta-
nultunk igazi „vállalkozóként” gondolkod-
ni, az „én” tudatunkat félretenni, csapat-
ban dolgozni. Fantasztikus lehetőségeink 
voltak. A Tatabányai Szénbányák ugyanis 
benne volt abban az első öt cégben, akik 
önálló külker jogot kaptak. Így a munkánk-
ból adódóan bejárhattuk a fél világot, s 

persze rengeteg kapcsolatra tettünk szert. 
Természetesen a kihívásokhoz az is hoz-
zátartozott, hogy folyamatosan tanulnunk 
kellett, meg kellett szereznünk a szükséges 
gazdasági, jogi ismereteket is. Így a Buda-
pesti Kereskedelmi Főiskolán másoddiplo-
mát szereztem szakközgazdászként.
A privatizációs időszakban aztán leáldo-
zott a szénbányászat kora, s így eladták 
a szénen kívüli tevékenységet folytató cé-
geket is. Persze többünknek lett akkoriban 
vállalkozása, ám gazdasági szempontból 
ezek megalapozatlanok, így rendkívül 
rosszak voltak, így szinte elkerülhetetlen 
volt a bukás. A komplex berendezések 
forgalmazásáról, áttértünk a kurrens anya-
gok külkereskedelmére. Az anyagokról 
mindent tudtunk, ám néhány próbaszállítás 
után a „nagyok” előbb-utóbb megkerültek 
bennünket, így ezen az úton sem tudunk 

Két új műszaki képzés indul a MÜTF-ön

AZ ÚJ SZAKEMBEREK UTÁN VÁRHATÓAN 
KAPKODNI FOGNAK A VÁLLALATOK
Tóth Mihály a tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 
műszaki intézetének vezetője, stratégiai főtanácsosa, 2004 óta 
dolgozik a főiskolán,  a műszaki felsőoktatás „meghonosítá-
sán”.  Már akkor felfigyeltek arra, hogy a térség ipara komoly 
munkaerőhiánnyal küzd, s erre az igényre reagálva indítják el, 
gyakorlatorientált felsőfokú műszaki mérnökasszisztensi kép-
zéseiket, mellyel a mérnökök és a fizikai csoportvezetők között 
képződő középvezetői űrt kívánják feltölteni jól képzett, gya-
korlatorientált, idegen nyelvet beszélő szakemberekkel. Tóth 
Mihállyal beszélgetve az is világossá vált számomra, hogy a fő-
iskola rektora, dr. Kandikó József miért pont őt kérte fel annak 
idején erre a nemes feladatra.
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tovább haladni. A tapasztalatainknak kö-
szönhetően nagyon széles gazdasági, jogi 
és szakmai ismeretekkel rendelkeztünk, s 
egyértelmű lett, hogy változtatni kell, más 
területen kell kamatoztatnunk tudásunkat. 
Ekkor kerültem kapcsolatba az iskolával, dr. 
Kandikó úrral. Ő éppen keresett valakit, 
akivel együttműködve meghonosíthatnák 
a műszaki oktatást Tatabányán. Nem volt 
nehéz felfedezni, hogy ha mindez sikerül, 
hagyunk magunk után valami olyasmit, 
amiért érdemes dolgozni. Ezért elvállaltam 
a feladatot.

– A befektetett munka eredményei 
mára kézzel foghatóvá váltak, hiszen 
két új szak is indul az ősszel. Mit tud-
hatunk ma erről?
– 2004-től idáig elég rögös volt az 
út. Valamikor januárban végül sikerült 
beregisztráltatnunk a mechatronikai mér-
nökasszisztensi és az energetikai mérnö-
kasszisztensi felsőfokú szakképzéseinket, 
és ezekhez kapcsolódik a tavaly ősztől 

saját jogon már megkezdett logisztikai 
műszaki menedzserasszisztensi felsőfokú 
szakképzésünk.
Együttműködünk a Budapesti Műszaki 
Egyetem tanszékeivel, a Bánki Donát 
Térségi Integrált Szakképzési Központtal, 
valamint a Péch Antal Műszaki Szakképző 
Iskolával és Gimnáziummal. Hisszük, hogy 
az ipar számára pontosan azokat képezzük, 
akiket a legjobban hasznosíthatnak.

– Stratégiai tanácsadó, a Műszaki 
Intézet vezetője, pontosan mit takar-
nak ezek a beosztások?
– Stratégiai főtanácsosként kerültem ide. 
Az alapgondolat az innováció és a műszaki 
képzés volt. A feladataim egy részét a 
főiskola kapcsolatrendszerének a rendezése 
jelentette, jelenti. Gondolok itt elsősorban 
a főiskola környezetére, más oktatási intéz-
ményekkel, a gazdaság szereplőivel való 
kapcsolattartásra. De ide tartozik például 
az is, hogy képviselni kell az intézményt kü-
lönféle társadalmi szervezetekben is. Ilyen 

például a Regionális Fejlesztési Tanácsban, 
különböző szakmai szervezetekben. Az 
iskolától elvárják, hogy legyen véleménye, 
kapcsolódjon be a gazdasági, társadalmi 
folyamatokba.
Műszaki intézetvezető tavaly óta vagyok. 
Ez egy tanszéki szervezet, amely most kerül 
feltöltésre. A felsőoktatásból nagy tudású, 
köztiszteletben álló tanárokat, illetve az 
iparból szakembereket szeretnénk megszó-
lítani, akik akár óraadóként is részt tudnak 
majd venni a képzésben.
A Komárom-Esztergom Megyei Mun-
kaadók és Gyáriparosok Szövetségének 
munkájában is így veszünk részt. Én sze-
mély szerint hiszek az ilyen szervezetekben, 
mert ha valami a helyiek érdekeinek hangot 
tud adni, akkor az pontosan, egy ilyen 
összefogás. Jó volna, ha minél többen 
csatlakoznának, hiszen ez egy olyan fórum, 
ahol a vállalkozások részben felajánlhatják 
lehetőségeiket, másrészt pedig képviselni 
tudják érdekeiket.

Cseh Teréz

A fehér asztal mellett ezúttal is sok-
féle témáról esett szó. Garbacz Lász-
lóné, házigazda – köszöntőjét követően 
– ismételten felhívta a tagok figyelmét 
a szorosabb együttműködés fontossá-
gára, előnyeire. Különösen fontosnak 
tartaná, hogy a megyei nagyberuházók 
alakítsanak ki szorosabb kapcsolatokat, 
mielőbb jöjjön létre egy építőipari cso-
port a szervezeten belül.

A Modern Üzleti Tudományok Főis-
kolája részéről hárman is megjelentek az 
összejövetelen. Dr. Kandikó József, rek-
tor bemutatta Kocsis Lászlót, a főiskola 
leendő rektorhelyettesét, valamint Tóth 

Mihályt, aki mint a felsőfokú intézmény 
stratégiai főtanácsosa, és Műszaki Inté-
zetének vezetője, kapcsolattartó lesz az 
iskola és a szövetség között.

Kocsis László bemutatkozásából meg-
tudhattuk azt is, hogy a főiskola a 
már meglévő logisztikai menedzserasz-
szisztensi képzése mellé két újabb 
műszaki szakot is elindított. Ősztől a 
mechatronikai mérnök asszisztensi és az 
energetikai mérnök asszisztensi szakokon 
olyan szakembereket képeznek majd, 
akikből ma hiány van a munkaerőpia-
con. A munkavállalók és a gyáriparosok 
egyhangúlag üdvözölték az új képzési 

formákat, hiszen valóban hiányoznak 
azok a jól képzett mérnök középveze-
tők, akik a legfelsőbb menedzsment és 
a kétkezi munkások között ma kialakult 
űrt képesek betölteni.

Tóth Mihály felajánlotta segítségét 
abban, hogy a megye legnagyobb vál-
lalkozásaival felveszi a kapcsolatot a 
szövetség nevében, hiszen a szervezet 
célja, hogy minél nagyobb taglétszám-
mal, minél többek érdekeit képvisel-
hesse.
A jó hangulatú összejövetelen még szá-
mos javaslat, felvetés is terítékre került, 
s a tagok a Komárom-Esztergom Me-
gyei Innovációs díjra, illetve a Beruházá-
si díjra is javasoltak jelölteket soraikból. 
Végleges döntést azonban erről majd 
csak a február végi taggyűlésükön hoz-
nak, melyről természetesen a következő 
hónapban beszámolunk önöknek is.

Cseh Teréz

A MEGYEI MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK 
EZÚTTAL TARJÁNBAN TALÁLKOZTAK

A tatabányai ÉRT-ÉFSZ Kft. volta a házigazdája február 1-jén a 
Komárom-Esztergom Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szö-
vetsége „Péntek Dél”-re keresztelt soros összejövetelének. A 
szövetség tagjai havi rendszerességgel találkoznak egymással, 
hogy megvitassák aktuális problémáikat, egyeztessék érdekei-
ket, s biztosítsák annak képviseletét. A rendezvénynek ezúttal a 
tarjáni Sziget Panzió és Étterem adott otthont.
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– Milyen programokat szervez-
nek Székesfehérváron a Rene-
szánsz Évben?
– Székesfehérvárt nagyon sok szál 
fűzi a reneszánszhoz, azon belül is 
Mátyás királyhoz. Hivatalosan itt 
koronázták királlyá a városban, itt 
tartotta az esküvőjét, 
itt koronázták király-
névá Beatrixot, és 
kevesen tudják, de itt 
is temették el. Való-
színűleg nagyon szép 
lehetett a reneszánsz 
kori Székesfehérvár, 
de sajnos a történelem 
viharai elpusztították, 
egyetlen korabeli 
épület maradt meg: a 
Szent Anna kápolna. 
Örömhír azonban, 
hogy a Hiemer-ház fel-
újítása során is találtak 
reneszánsz épületma-
radványokat. A legfontosabb, amit 
őriznünk kell, hogy a reneszánsz egy 
olyasfajta új gondolkodást jelentett 
a korabeli Magyarországon, hogy 
azzal Európa élvonalába kerülhet-
tünk. Ezt szeretnénk 2008-ban 
megidézni a vendégekben és a 
fehérváriakban, illetve tudatosítani 
azt, hogy mit is jelentett a kor 
szellemisége a magyarságnak. Sok-
színű programokkal készültünk: 
lesznek tudományos tanácskozások, 
vetélkedők, kiállítások és minden 

olyan, ami az emberekhez közelebb 
hozhatja ezt a kort.

– A székesfehérvári programokat 
is a reneszánsz szellemiségéhez 
mérten szervezik?
– Februárban történelmi vetélkedők 

lesznek iskolásoknak, hiszen Mátyás 
alakjához nagyon sok irodalomtörté-
neti emlék kapcsolódik. Márciusban 
reneszánsz műsorokkal idézzük meg 
a Mátyás szobornál az egykori király 
alakját. Március 28-án, Mátyás ki-
rály székesfehérvári megkoronázásának 
napján és április 7-én, halála napján 
is szeretnénk emlékezni a királyra a 
Nemzeti Emlékhelyen a Hunyadiak 
emlékkápolnájában. A kulturális in-
tézményekben reneszánsz esteken is 
felidézük a reneszánsz szellemiségét. 

Májusban a reneszánsz zene és tánc 
napján iskolák, táncegyüttesek, ze-
nekarok a város több pontján valódi 
reneszánsz hangulatot árasztanak majd 
programjaikkal.
– A legtöbb program már korábban 
is benne voltak a város kulturális kíná-
latában, példaként említhetném, hogy 
az Alba Regia Táncegyüttesnek ké-
szíttettünk igen mutatós reneszánsz ru-
hákat, amiben többször láthattuk már 
őket a belvárosban táncolni. Most 
egy kicsit sűrítetten szervezzük majd 
ezeket is, hogy reneszánsz hangulata 
legyen a barokk Székesfehérvárnak.

– A Királyi Napokon is megje-
lenik majd a Rene-
szánsz év?
– Igyekeztünk minden 
nagyobb rendezvénybe 
valamilyen módon be-
csempészni. A Har-
monia Albensis keretén 
belül például a Tomkins 
együttes műsorának 
nagy részét a reneszánsz 
zene adja, többek kö-
zött Mátyás udvari 
zenészének művei 
csendülnek majd fel, és 
megidézzük a reneszász 
kort Erkel Ferenc Hu-
nyadi László operájának 

színre vitelével is. A programsorozat 
keretében megrendezzük a reneszánsz 
zene és tánc napját, amelynek kiemel-
kedő eseményeként az Alba Regia 
Táncegyüttes bemutatja a Makrancos 
hölgy című táncos produkciót. A 
látványos programokat a Reneszánsz 
Évhez kötődő kiállítások, tudományos 
tanácskozások egészítik ki, egyebek 
között a Szent István Király Múze-
umban júniusban Mátyás és a gótika 
címmel nyílik majd régészeti kiállítás.

Forrás: www.szekesfehervar.hu

SZÉKESFEHÉRVÁRI PROGRAMOK 
A RENESZÁNSZ ÉVBEN
A polgármesteri hivatal közművelődési irodájának veze-
tője, Szele István fontosnak tartja, hogy Reneszánsz Év-
ben a város sokszínű programjaival minden korosztály-
hoz közelebb lehessen hozni a reneszánsz szellemiséget. 
Székesfehérvár és Mátyás király neve elválaszthatatlan 
egymástól, hiszen itt koronázták hivatalosan királlyá, és 
itt házasodott össze Aragóniai Beatrixal. Kevesen tudják, 
de Mátyás királyt Székesfehérváron temették el a koro-
názó templomban. Székesfehérvár éppen ezért rengeteg 
programmal készült a Reneszánsz Évre.
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2008. február 13-án délelőtt Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara székházában tartotta alakuló ülését a Komárom-Esztergom 
Megyei Fémipari Klaszter, mely a kamara, Tatabánya Megyei Jogú Város Gazda-
ságfejlesztő Szervezete, a Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és az ITDH 
Kht. együttműködése nyomán jött létre. 

A Klaszter célkitűzése: megfelelni a nemzetközi elvárásoknak, javítani a versenyképes-
séget, növelni a multinacionális cégekhez történő beszállítói tevékenységét, hozzájárulni 
a vállalkozások piaci sikereihez. Ez a szerveződés kitűnő lehetőséget biztosít az azonos 
területek költséghatékony racionalizálására, magasabb szinten szervezett piaci növeke-
désre és korszerű logisztikai rendszer alkalmazására.
Az alakuló ülésen Juhász József, a KEMKIK elnöke kiemelte az összefogás fontosságát 
a gazdasági életben. 
Gíber Erzsébet, a tatabányai Gazdaságfejlesztő Szervezet ügyvezetője elmondta, 
hogy a klaszter az egy ágazatban dolgozók együttműködését jelenti. Legfőbb feladata 
a kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése, egymás erősítése. Az 
előnyök közül kiemelte a beszállítóvá válás lehetőségeinek megismerését és a közös 
beszerzéseket. 
Dr. Sztruhár Gyula, a Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vezetője hangsúly-
ozta: a globális trendek arra tanítanak, hogy összefogásban az erő, az oktatástól a pá-
lyázatokon át a pénzügyi előnyök megszerzéséig. A tagok könnyebben honosíthatják 

meg a modern technológia, a legfrissebb gyakorlati tudás alkalmazását. 
Dr. Zahorán Tamás, a kamara titkára elmondta: egyelőre a klaszterben a tagság 
ingyenes. A működés természetesen már nem a szervezőkön múlik, hanem a tagok 
aktivitásán. A klaszter által a tagok számára nyújtható szolgáltatások és előnyök: 
egységes érdekképviselet, erősebb érdekérvényesítés, piackutatás, információszolgál-
tatás, pályázatfigyelés, pályázati források hatékonyabb kihasználása, projektgenerálás, 
fejlesztési tevékenység segítése, partnerkapcsolat kiépítésének segítése, kiállításokon, 
vásárokon való részvétel segítése, közös szakmai kiadványok megjelentetése, logisztikai 
szolgáltatások elérhetősége.
A résztvevők elfogadták és aláírták a klaszter Alapító Okiratát. 
A klaszterhez eddig csatlakozott cégek: 
Beke Zoltán (Deltop Kft.), Balázs Gyula (Delta Ideál Kft.), Szabó József (MS-Me-
tal Kft.), Szabóné Takács Ágnes (Produkt-Komb Kft.), Berzay Tamásné és Minczér 
István (Caddy Bt.), Kreitner János (Csolnoki Szerelvénygyártó Kft.), Galambosi 
Attila (Gran-Fer Kft.), Sáros János (Tari-Prod Kft.), Domonkos László (DL. Stahl 
Kft.), Szlovák Mihály (Strato Kft. és Mechatronika Kft.), Tréznik János Gyula (Alut-
rend Kft.), dr. Orbán Péter (Kienle+Spiess Hungary Kft.), Mócher Imre (Terimforg 
Kft.), Schek Ferenc (Drat Kft.), Beckl József (Bav Kft.) és Kovács Károly. 
A klaszter nyitott, bárki, a megalakulás után is bekapcsolódhat a munkájába, csatlakoz-
hat programjaihoz. Az érdeklődők jelentkezését az alábbi elérhetőségeinkre várjuk: 
Telefon: 34/513-010, 34/513-014 E-mail: kemkik@kemkik.hu 

FÉMIPARI CÉGEK ÖSSZEFOGÁSA = KLASZTER 
Az oktatástól a beszállítóvá válásig

Jelen pályázati felhívás és útmutató célja, 
hogy ismertesse a kereskedelemfejlesztési 
pályázat feltételrendszerét, és segítséget 
nyújtson a pályázatok elkészítéséhez. 
 
E pályázat keretében támogatás azon kamarai 
tagoknak nyújtható, akik 2000. november 
1-jétől folyamatos, rendezett kamarai tagsággal 
rendelkeznek, maximum 250 főt foglalkoztató 
gazdasági társaságok,  egyéni vállalkozók. 

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
I/1 A pályázat célja és az elnyerhető támogatás 
mértéke:
A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara (továbbiakban KEMKIK) által 
meghirdetett, kezelt és finanszírozott pályázati 
rendszer a 2008. évi hazai kiállítások és vásá-
rok (preferált megyei kiállítások: Pünkösdi vásár, 
Vértes Expo, Rotáció Expo) stand bérleti díjá-
ra (installáció) a pályázati rendszer keretében 
vissza nem térítendő támogatás igényelhető, 

melynek mértéke az  ÁFA nélküli  költség 
50%-a, maximum 100.000,- Ft értékhatárig. 
A felhasználható keretösszeg 2.000.000,- Ft. 
A támogatás folyósítása utólagosan történik, 
támogatási előleg igénybevételére nincs lehe-
tőség.
 I/2 Tevékenység szerint jogosult vállalkozások:
Mindazok a vállalkozók és vállalkozások, akik a 
vásári részvétel időpontjától visszaszámlálva leg-
alább egy éves kamarai tagsággal rendelkeznek, 
tagdíjuk rendezett. 
 I/3 Nem pályázhat:
a) csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás 
alatt álló szervezet;
b) azon vállalkozás, amelynek lejárt, 60 napot 
meghaladó adó-, vagy adók módjára behajtható 
köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság 
számára fizetési halasztást, vagy részletfizetést 
engedélyezett.

 II. AZ ELSZÁMOLÁS MÓDJA
Az árajánlatban és a számlákon a bérleti és az 

esetleges rezsiköltségeket el kell különíttetni.
 
III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázatokat 3 példányban a KEMKIK 
címére (2800 Tatabánya, Fő tér 36.) kell 
benyújtani.
 Beadási határidő:  folyamatos (a forrás kime-
rüléséig)
 A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– a vállalkozás/vállalkozó neve
– a kiállítandó termékek
– nemleges nyilatkozat a köztartozásról
 
IV. BÍRÁLAT
A pályázatok bírálata, a KEMKIK ügyvezeté-
sének hatásköre.
A bírálat eredményéről 15 napon belül értesít-
jük a pályázót.
A pályázattal kapcsolatban bővebb informá-
ciót nyújt: Scheib Erika a 34/513-016-os 
telefonszámon, illetve az escheib@kemkik.hu 
e-mail címen. 

KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT 2008.

mailto:kemkik@kemkik.hu
mailto:escheib@kemkik.hu
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Az új épületrész 1060 négyzetméter és 
az exkluzív konferenciaterem mellett 17 
irodával is gazdagodott a kezdő kis- és 
középvállalkozásokat segítő Inkubátorház 
– tudtuk meg Annus Istvántól, a Váll-
alkozói Központ igazgatójától.
A város polgármestere Warvasovszky 
Tihamér az átadáson elmondta, hogy 
megannyi székesfehérvári vállalkozás indult 
a vállalkozói központban, melyek ma már 
meghatározó szerepet játszanak a város 
gazdasági életében. Kiemelte, hogy az 
Inkubátorház támogatásával is az a célja az 
önkormányzatnak, hogy újabb munkahelye-
ket teremtsen a vállalkozói szektorban. 
- Az önkormányzat mintegy 56 millió 
forint önerővel segítette a Székesfehérvári 
Vállalkozói Központot, mely pályázat útján 
további 51 milliót nyert a bővítésre. A a 
137 millió forintos beruházáshoz a hiányzó 

részt pedig saját 
erőből biztosí-
totta a központ 
– mondta Annus 
István. 
A Székesfehérvári 
Vállalkozói Köz-
pontban kezdte 
tevékenységét a tavaly év végén félmilli-
árdért raktárcsarnokot épített Metallobox, 
de itt indult útjára a családbarát munkahely 
díjakat nyert Macher Kft is. A két cégnek 
ma összesen mintegy 300 alkalmazottja 
van Székesfehérváron. Az Inkubátorház-
ban az elmúlt másfél év-
tizedben 400 vállalkozás 
dolgozott.
A bővítésre azért volt 
szükség, mert az inkubá-
torház, amely az ország-

ban elsőként kezdett működni 1993-ban, 
korábbi alapterületén már nem tudta kielé-
gíteni a vállalkozások részéről folyamatosan 
mutatkozó igényeket. Az épület újonnan 
emelt részében száz ember befogadására 
alkalmas konferencia termet, valamint 17 
irodát alakítottak ki.

Átadták a Székesfehérvári Vállalkozói Központ 
új konferencia és rendezvénytermét, amit a 
régi épület tetejére részben üvegből építet-
tek. A beruházást pályázati, önkormányzati 
és saját forrásból, mintegy 137 millió forint 
felhasználásával valósították meg.

EZER NÉGYZETMÉTERREL BŐVÜLT A 
FEHÉRVÁRI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
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A „Megújuló energia – megújuló határ-
vidék” c. program keretében azt vizsgálták 
az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszé-
kének szakemberei, hogy a Komárom-Esz-
tergom megye és az Ister-Granum Eurorégió 
által felölelt területen mekkora a lehetőség 
a napenergia hasznosítására. A kiválasztott 
települések vizsgálata minden várakozást 
felülmúlt, hiszen kiderült, óriási lehetőségek 
rejlenek a napenergia hasznosításában. A 
települések hőszükségletük döntő hányadát 
képesek lennének önállóan előállítani a ta-
vasztól őszig terjedő időszakban.
A kutatatás alapját légifelvételek adták. Ezek 
alapján a szakemberek térinformatikai szoft-
ver segítségével lehatárolták azokat a tető-
felületeket, amelyek délkelet-dél-délnyugati 
fekvésűek. A vizsgálatba 16 kisebb és egy 
nagyobb települést (Dorog) vontak be. A 
lehatárolt tetőfelületek megadják, hogy az 
adott településen hány négyzetméternyi fel-
ület alkalmas napkollektorok és napelemek 
telepítésére, valamint azt is elárulják, hogy 
a település lakóházainak hány százaléka alk-
almas ezek telepítésére. Így például Dömös 
478 ingatlanából 142 alkalmas napenergia 
hasznosítására (30 százalék). Ez összesen 
több mint tízezer négyzetméternyi felületet 
jelent. S hogy ez mit jelent a gyakorlatban? 
Hat négyzetméternyi kollektor-felület már 
elegendő egy háztartás használati-melegvíz 
szükségletének előállítására tavasztól őszig. 
Dömös e tekintetben tehát bőven önellátó 
lehetne. Egy család villamos energia szük-
ségletének előállítására pedig mintegy 50 
m2-nyi napelemfelület szükséges. Ezt figye-
lembe véve a háztetők felülete a szükséglet 
felének előállítására alkalmas.

Dr. Munkácsy Béla, az ELTE adjunktusa 
hangsúlyozta, hogy az előzetes eredménye-
ket, még pontosítani kell, de: „az már most 
látszik, hogy a lehetőségek óriásiak, és a 
tetőfelületek mellett további hasonló nagy-
ságrendű felületet jelenthetnének az autópá-
lyák melletti (zajvédőfal-szerű) hasznosítási 
módok. Ennél is fontosabb lenne azonban 
az otthoni eszközök hatékonyságának foko-

zása ( energiatakarékos izzók, stb.), hiszen 
ezek alkalmazásával már most elegendőek 
lennének a tetőfelületek”.
A kutatás arra is rávilágított, hogy nagyobb 
figyelmet kell szentelni a jövőben az új  
lakóterületek kijelölésénél a tájolásra is, 
ugyanis egyes települések (így pl. Máriaha-
lom) településszerkezete olyan, hogy a há-
zak tájolása zömében keleti-északkeleti, ami 
nem alkalmas a napenergia hasznosítására.

Bár a tanulmány nem vizsgálta a megvalósít-
hatóság közgazdasági vonatkozásait, Szendi 
Gábor, az egyesület elnöke, főiskolai do-
cens szerint: „Az már most is látszik, hogy 
a megújuló energiaforrások, így a napener-
gia hasznosítására adottak a lehetőségek. A 

technológia gyors ütemű fejlődése, és a ha-
gyományos energiaforrások drágulás mellett, 
egyre rövidülnek a megtérülési idők, így a 
napenergia ilyen jellegű hasznosítása már 
nem várat magára sokáig.”

A kutatás külön elemezte a tömblakások 
és az ipari épületekben rejlő kapacitást 
is. Dorog városát vizsgálva, arra jutottak a 
kutatók, hogy az ilyen épületek kis száma 
(176) ellenére is, potenciálisan ugyanakko-
ra hasznos felületet adnak, mint a lakóházak 
(1800 ház). 
A szakemberek a továbbiakban a terepen 
ellenőrzik a kutatási eredményeket, majd 
azok pontosítására kerül sor. Az alábbiak-
ban tájékoztatásul közöljük a megvizsgált 
települések névsorát, az oldalsó ábra pedig 
arról tájékoztat, hogy a településeken a vil-
lamos energia, valamint a használati melegvíz 
ellátás hány százalékban oldható meg. 
Települések: Visegrád, Tésa, Drégely-
palánk, Csolnok, Kesztölc, Máriahalom, 
Dág, Dorog, Epöl, Zebegény, Pilismarót, 
Dömös, Tinnye, Úny, Perőcsény, Bajót, 
Nagymaros

Bővebb információ:
Szuhi Attila, kommunikációs-munkatárs

Tel.:30/563-7749
e-mail: szuhia@t-online.hu

Háttérinformáció:
Az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 
„Megújuló energia-megújuló határvidék” c. 
programja az Európai Unió 39 millió forin-
tos támogatásával valósul meg. A program 
részeként feltérképezésre kerül a megye és 
az eurorégió megújuló energiaforrás potenci-
álja, összegyűjtjük a legjobban alkalmazható 
példákat, felépül egy ökoház és ökopark 
Esztergomban és széleskörű szemléletformá-
lási kampány indul. Partnereink az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem és a Szlovák 
Környezetvédelmi Ügynökség.

ÓRIÁSI SZABAD FELÜLETEK 
A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁRA

– szinte önellátóak lehetnének a magyar települések –

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szakértőinek előzetes 
vizsgálatai megállapították, hogy óriási szabad felületek állnak 
a rendelkezésünkre a napenergia hasznosítására. A légi felvé-
telek elemzése szerint csak a tetőfelületek a települések ener-
giaszükségletének felét, melegvíz ellátásának döntő hányadát 
képesek lennének fedezni. A településtervezésen lehetne még 
mit javítani.
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SZERETÜNK VÍZPARTON PIHENNI 
A Vizek Éve tematikus évet megelő-
zően, 2007 decemberében a Magyar 
Turizmus Zrt. felmérést végzett a magyar 
lakosság körében a különböző vízhez kö-
tődő utazásokkal kapcsolatos attitűdök, 
utazási szokások és utazási tervek meg-
ismerése érdekében. A megkérdezettek 
többsége szívesen venne/vesz részt több-
napos belföldi vízparti utazáson, szereti a 
halételeket, és érdeklődést mutat a vizek, 
vízpartok élővilága iránt is. A magyarok 
túlnyomó többsége szerint Magyarország 
gyógyfürdői világhírűek és a hazai termál 
és gyógyvizek számos betegséget orvo-
solnak, miközben a vizek és a hozzájuk 
kapcsolódó szolgáltatások alkalmasak a 

betegségmegelőzésre is. A strandfür-
dőkről és az aquaparkokról is kedvező 
képet alkottak a felmérésben részt vevők: 
többségük szerint aquaparkba járni di-
vatos dolog és jó kikapcsolódást jelent 
az egész családnak, belföldi utazások 
során pedig szívesen ellátogatnak a helyi 
fürdőbe is.
A felmérés eredményei igazolják, hogy 
hazai vizeink érdekesek és értékesek 
a belföldi utazók számára. A jelenleg 
kisebb érdeklődést mutató szegmensek, 
vagy az anyagi okok miatt nem utazó cso-
portok esetében különösen nagy szerepe 
lehet a különféle kedvezményeknek.
A 2008. évre a Magyar Turizmus Zrt. 
meghirdette a „Vizek Évét”, amelynek 
keretén belül télen, tavasszal és ősszel az 

egészségturisztikai kínálat népszerűsítésé-
re, nyáron pedig a Magyarország élővizei 
által kínált lehetőségek népszerűsítésére 
helyezi a hangsúlyt. 
Az idei év központi témájának kiválasz-
tását megelőzte a hazai turisztikai szakma 
véleményének felmérése is.

AKCIÓ A HÉTKÖZNAPOK 
KIHASZNÁLÁSÁÉRT
Hazánk természeti értékei közül kiemelt 
figyelmet érdemelnek a gyógyforrások, 
termálvizek. Nemzetközi összefüggésben 
hazánk az első öt, termálvízben leggaz-
dagabb ország közé tartozik, Japánt, Iz-
landot, Olaszországot és Franciaországot 
követően.
A magyarországi turizmus időbeli kon-
centráltságának csökkentése érdekében a 
Magyar Turizmus Zrt. 2008-ban egész 
évben kiemelt hangsúlyt fektet a szállás-
helyek hét közbeni forgalmának növelésé-
re irányuló akciók szervezésére. A Vizek 
Évében két nyári hónap kivételével (július 
és augusztus) egész évben tart majd az 
aktuális régióban a 3=4 akció, amelynek 
keretében a csatlakozott szálláshelyeken a 

negyedik éjszakát ajándékba 
kapják az akcióban meghatár-
ozott időszak alatt (hétfőtől 
csütörtökig) szállást foglaló 
vendégek. A szálláshelyek 
mellett a 3=4 kedvezményt 
fürdőbelépők vásárlásakor is 
igénybe vehetik a vendégek. 
A kampányév során január 
és június, majd szeptember 
és december között minden 
hónapban egy-egy turisztikai 
régió mutatkozik be és várja 
szállásdíjkedvezményekkel a 
vendégeket, júliusban és au-
gusztusban pedig az ország 
népszerű élővizeire irányítja 
a belföldi utazóközönség 
figyelmét a Zrt. 

A Magyar Turizmus Zrt. a 2006-os Nagy Ízutazás és a 2007-
es Zöldturizmus Éve sikerére alapozva 2008-ban is folytatja 
tematikus évad koncepcióját a magyar lakosság felé irányuló 
kommunikációban, és a vizet állítja belföldi marketingtevé-
kenységének fókuszába. E termék kiválasztását indokolja az 
egészségtudatosság növekedése, valamint az, hogy a különböző 
motivációval történő belföldi utazások között a vízparti üdülés-
nek és az egészségturizmusnak kiemelt szerep jut: a belföldi 
főutazások leggyakoribb motivációja (39,7%) a vízparti üdülés.

VÍZBEN JÓK VAGYUNK! – 
2008 A VIZEK ÉVE



RENESZÁNSZ ÉV RÉGIÓNKBAN IS
Mátyás király korában Magyarország Eu-
rópa egyik vezető hatalma volt, Budát és 
Visegrádot pedig a kultúra elismert városa-
iként tartották számon – mutatott rá Márfi 
Gyula a Reneszánsz év közép-dunántúli 
programjait ismertető esten. Emlékeztetett 
arra is, hogy Mátyás udvarában mintegy 

háromezer kötetes könyvtár volt, ami akkor 
“elképzelhetetlenül nagy gyűjteménynek” 
számított. 
Horváth András, a Közép-dunántúli Re-
gionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke a 
reneszánsz esten hangsúlyozta: a 2008-as 
reneszánsz év célja az, hogy a „ma embe-
réhez közel hozzák a reneszánsz kornak 

néha már feledésbe merülő értékeit”. Mint 
mondta: a „királyi régió” (Közép-Dunán-
túl) turisztikai vonzerejét kívánják bemu-
tatni. Ennek érdekében a régió “királyi 
városai” összefogtak; a korábbi turisztikai 
versengés helyett az együttműködés került 
előtérbe. 

KÖZÉPPONTBAN GIZELLA ÉS MÁTYÁS
Debreczenyi János, Veszprém polgármestere 
emlékeztetett arra, hogy a „királyi városok” a 
reneszánsz időkben az európai keresztény kul-
túra védelmezői voltak. Tájékoztatott arról, 
hogy Veszprémben, a „királynék városában” 
hagyományosan május 9-12. között tartják a 

Gizella-napokat, emlékezve állam-
alapító szent királyunk feleségére, 
akinek Veszprém volt a kedvelt 
lakhelye. Május 10-én Veszprém-
ben jelmezes felvonulást és hadi-
játékot tartanak a királyi városok 
(Esztergom, Székesfehérvár, Tata, 
Veszprém és Visegrád), pünkösd-
kor pedig reneszánsz népünnepélyt 
rendeznek.
Aradi Varga István, a tatai Város-
kapu Zrt. vezérigazgatója elmond-
ta: június első hetében Mátyás 
országa címmel kiállítást rendeznek 
a Kuny Domokos Múzeumban, de 
tartanak reneszánsz irodalmi esteket 
és zenei programokat is. 
Pál Károly, a várpalotai polgár-
mesteri kabinetiroda vezetője arról 
szólt, hogy városukban (Várpalota 
Mátyás király kedvelt vadászó és 
tartózkodási helye volt) Mátyás, az 
igazságos elnevezéssel augusztusban 
többnapos programsorozatot tarta-
nak, s a nagy királyt Helyei László 
színművész személyesíti majd meg. 
Terveik között szerepel a vadászati 
kultúra napjának megrendezése 
is, összekötve gasztronómiai és 
borászati programokkal, elsősorban 
azonban Mátyás király várpalotai 
vadászatait igyekeznek felidézni - 
tette hozzá a város képviselője.

to

ÖSSZEFOGTAK A KIRÁLYI VÁROSOK
Ötszázötven évvel ezelőtt Budán, a Duna jegén a magyar közne-
messég királlyá választotta az akkor 15 éves Hunyadi Mátyást, 
aki a reneszánsz korszak „hallatlanul tehetséges” embere, 
kulturális mecénás is volt és a kereszténység védelmezője; a 
reneszánsz év idei rendezvényein rá emlékezünk – mondta Márfi 
Gyula veszprémi érsek.
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MÁRCIUSTÓL NEM APRÓZZUK EL
Az 1 és 2 forintosok verése során fel-
használt fémek világpiaci ára számottevően 
megemelkedett, így az aprópénzek gyártási 
költsége már lényegesen meghaladja az 
általuk képviselt névértéket. Az utóbbi 
években jelentősen csökkent vásárlóér-
tékük miatt a készpénzforgalomból kike-
rülő egy- és kétforintosokból sokan komoly 
készletek halmoztak fel otthon perselyben, 
korsóban, dobozban. A Magyar Nemzeti 
Bank felmérése szerint jelenleg mintegy 
1 milliárd darab egyforintos és valamivel 
kevesebb, 900 millió kétforintos érme 
van forgalomban, ami azt jelenti, hogy 
minden magyar állampolgár birtokában – a 
csecsemőket is beleértve – átlagban 100, 
illetve 90 darab ilyen címletű érme van. 
Március elsejéig természetesen még lehet 
az egy- és kétforintosokkal fizetni. Tudni 
kell azonban, hogy a kereskedők fajtánként 
csak ötvenet kötelesek elfogadni egy-egy 
érméből. A jegybank tájékoztatása szerint 
a posta, a takarékszövetkezetek és a keres-
kedelmi bankok márciustól további fél évig 
kötelesek még az aprópénzeket beváltani. 
Jelenleg még korlátozás nélkül, a jövő hó-
naptól ellenben csak 100 darabig kell ezt 
díjmentesen teljesíteni. A Nemzeti Banknál 
2013-ig lehet a kivont érméket érvényes 
fizetőeszközre váltani. 

CSAK A VÉGÖSSZEGET KELL ÁTALAKÍTANI
Az érmebevonásoktól függetlenül az 1 
forintos elszámolási egység továbbra is 
érvényben marad. Ebből következően a 
jövőben sem lesz akadálya annak, hogy az 
árakat az eddig gyakorlattal egyezően álla-
pítsák. Az árak tehát az aprópénzek bevo-
násának a hatására nem emelkednek. Más 
kérdés, hogy márciustól csak az öt forintra, 
vagy annak a többszörösére végződő ösz-
szegek esetén lesz lehetőség pontos fize-
tésre, egyéb esetekben viszont kerekítésre 
lesz szükség. Ennek részletszabályait külön 

törvény állapítja majd meg. Ezzel össze-
függésben alapelvként kell rögzíteni, hogy 
a készpénzzel történő fizetéseknél nem az 
egyes tételeket, hanem kizárólag a végösz-
szeget kell kerekíteni. Bankkártyás fizetés és 
elektronikus pénzmozgás esetén ellenben a 
kerekítés egyáltalán nem kötelező. 
Az MNB felhívja a figyelmet arra, hogy 
készpénzes, azaz „sárga” csekkes befizetés-
kor a posta szintén a végösszeget fogja csak 
kerekíteni. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor sem 
tételenként, hanem a befizetett csekkek 
együttes értéke alapján történik majd a 
kerekítés. A jogosult pedig (például köz-
üzemi szolgáltató, hitelintézet, állami intéz-
mény, adóhivatal, stb.) mindig a pontos, 
azaz a csekken szereplő összeget kapja meg 
a postától, a kerekítéstől függetlenül.

ELŐ A MATEKKAL!
Az elfogadásra váró törvényjavaslat szerint 
a matematika általános kerekítési szabályát 
kell a kézpénzes fizetésekkel összefüggő 
kerekítés során alkalmazni. Mivel a fillér 
a forint váltópénzeként jelenleg is él és 
a jövőben is megmarad, a szabálynak a 
fillérre vonatkozó esetleges kerekítéseket 
sem szabad figyelmen kívül hagynia. Eb-
ből következően a 0,01 forinttól 2,49 
forintig végződő összegeket lefelé, a 7,50 
forinttól 9,99 forintig végződő összegeket 
felfelé 0-ra, a 2,50 forinttól 4,99 forintig 
felfelé és 5,01 forinttól 
7,49 forintig lefelé 5 
forintra kell kerekíteni.
A fillért a hétköznapi élet-
ben szerencsére már csak 
ritkán használjuk, nézzük 
hogyan alakul a kerekítés 
forintra végződő összegek 
esetén:
az 1-re, 2-re végződő 
összegek esetén lefelé 
0-ra; 
a 3-ra, 4-re végződő 

összegek esetén felfelé 5-re; 
a 6-re, 7-re végződő összegek esetén 
szintén lefelé 5-re; 
a 8-ra, 9-re végződő összegek esetén fel-
felé, 0-ra. 

MINDEN ELLÁTÁST FELFELÉ 
KORRIGÁLNAK
A kerekítési különbözetet nem kell a 
bizonylatokon feltüntetni, így a kerekítési 
különbözet nem képez áfa-alapot sem. A 
kerekítésekből adódó pénztárhiány vagy 
többlet egyéb ráfordítás vagy bevétel jog-
címen számolható el. A kerekítésről szóló 
törvénnyel kapcsolatos pénzügyminiszté-
riumi előterjesztés utal ugyanakkor arra, 
hogy a vállalkozásoknak a készpénzkezelési 
szabályzatukban a pénztártöbblet, illetve 
-hiány kezeléséről külön rendelkezniük 
kell. A társadalombiztosítási és szociális 
ellátások (így a nyugellátások, a pénzbeli 
egészségbiztosítási ellátások, a szociális és 
a gyermekvédelmi törvény szerinti pénzellá-
tások, valamint a családtámogatások)  kere-
kítésével összefüggésben egy újabb törvény 
elfogadását tervezi a kormányt. A javaslat 
szerint az ellátási összegek nulla, vagy öt 
forintra történő kerekítését – a matemati-
kai szabályoktól eltérően – mindig felfelé 
kell megvalósítani. Így nem fordulhat elő 
az, hogy a jogosult az ellátások növelése 
esetén a részösszegek sorozatos lefelé kere-
kítése miatt kisebb ellátást kap majd, mint 
amennyi a korábbi ellátása volt – olvasható 
a törvénytervezet miniszteri indokolásában.
Forrás: Webbusiness Gazdasági Hírlevél

A két legkisebb címletű aprópénz márciusi bevonása kapcsán 
két törvény is készül a kerekítés szabályairól, a Magyar Nemzeti 
Bank (MNB) pedig külön honlappal, illetve online kalkulátorral 
segít a kezdeti nehézségek leküzdésében. 

ÉLET APRÓPÉNZ NÉLKÜL
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Legalább 50-60 ezer hazai mikro-
vállalkozásnak ad esélyt az a hitel-
konstrukció, amely az ún. Jeremie 
program keretében, az Európai 
Unió támogatásának köszönhetően 
rendkívül kedvező feltételekkel, 
6,5 százalékos kamattal, kezelési 
költség nélkül, akár 5 éves futam-
idő és 2 éves türelmi idő mellett 
kínál finanszírozási lehetőséget a 
legfeljebb 200 millió forint éves 
nettó árbevételt jegyző cégeknek.
A termék ma már elérhető az MVA 
és a legjelentősebb kisvállalkozói 
érdekképviseletek alakította kon-
zorciumon keresztül, és a hálózat 
folyamatosan bővülni fog. 

Az EU-hoz frissen csatlakozott 
12 ország közül elsőként hazánk-
ban került piacra ez az EU által 
finanszírozott, visszatérítendő tá-
mogatást nyújtó hitelkonstrukció. 
Az Új Magyarország Vállalkozói 
Program 2013-ig 83 milliárd fo-

rintot költhet el erre a célra. Az Új 
Magyarország Mikrohitelt egymás-
sal versengő közvetítő szervezetek 

juttatják el a vállalkozásokhoz. 
Elsőként a MiFiN – Mikrofinan-
szírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 
– kapcsolódott be a programba. 
A társaság a mikrohitelezés terüle-
tén nagy múltú és elismert Magyar 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
(MVA), a kisvállalkozói érdek-
képviseletek (IPOSZ, OKISZ, 
KISOSZ, ÁFEOSZ), valamint 
helyi vállalkozásfejlesztési ala-
pítványok (HVK-k) összefogásával 
jött létre. Vezetői azt ígérik, hogy 
a hitelszerződéshez szükséges pa-
pírok hiánytalan benyújtása esetén 
24 órán belül átutalják az igényelt 
összeget. A MIFIN közvetítésével 
ma már minden megyeszékhelyen 
elérhető az Új Magyarország 

Mikrohitel. A program meghir-
detése óta eltelt két hétben több 
százan érdeklődtek a MiFiN-nél, 
és az első szerződések már meg is 
köttettek.

Hamarosan újabb közvetítő szerve-
zetek kapcsolódnak be az Új Ma-
gyarország Mikrohitel értékesítésé-
be, ezzel a verseny révén tovább 
javulhatnak a feltételek. 
Az Új Magyarország Mikrohitel 
azt a vállalkozói réteget juttatja 
forráshoz, amelynek piaci pozíciója 
kereskedelmi banki módszerekkel 
nem vagy legalább is nem a kívánt 
mértékben erősíthető. A tapaszta-
lat azt mutatja, hogy számos jól fej-
lődő, ígéretes mikrovállalkozás mű-
ködik, amelyek eredményeik, muta-
tóik alapján hitelképesek lennének, 
de a szigorú követelményrendszer 
miatt mégsem képesek bekerülni a 
banki finanszírozás körébe. (Ilyen 
ok lehet, hogy a vállalkozás túl 
fiatal, vagy, hogy nem tud kellő 
biztosítékkal szolgálni.)
Az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv egyik legfontosabb célja, hogy 
a mikro-, kis- és középvállalkozói 
szférát kiemelten támogassa, még-
pedig azért, mert nélkülük a magyar 
gazdaság egészének versenyképes-
ségi mutatói nem javíthatóak.

Szintén még az első negyedévben 
várható a következő típusú uniós 
visszatérítendő támogatási forma, 
a bankhitelek hátteréül szolgáló Új 
Magyarország Garancia megjelené-
se, amely a kis- és középvállalkozá-
soknak nyújt majd hitelgarancia-le-
hetőséget, akár 100 millió forintos 
hitelhez is. Bővebb információk a 
www.mvzrt.hu honlapon érhetők 
el.

Forrás: GKM

Pár nap alatt pénzhez jutottak azok a mikrovállalkozók, akik 
Új Magyarország Mikrohitelt vettek fel. Az „első fecskéknek” 
Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter 
nyújtotta át jelképesen a hitelt.

MÁR A VÁLLALKOZÁSOKNÁL 
AZ ELSŐ UNIÓS MIKROHITEL
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1. Alapvető cél:
A növekedési potenciállal rendelkező mikro- és kisváll-
alkozások jövedelemtermelő
képességének növelése technológiai fejlesztésen, korsze-
rűsítésen keresztül.

2. Rendelkezésre álló forrás:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre 
álló tervezett keretösszeg 7,4 milliárd forint a 2008. 
évre. Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja.

3. A támogatható pályázatok várható száma:
A támogatott pályázatok várható száma a 2008. év-
ben: 370 – 1000 db.

4. Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak:
– gazdasági társaságok,
– szövetkezetek,
– egyéni vállalkozók.
A pályázati kiírásra kizárólag a kis- és középvállalkozá-
sokról, fejlődésük támogatásáról
szóló, 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro- vagy 
kisvállalkozásnak minősülő
vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisz-
tikai állományi létszáma a
pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes 
üzleti évben minimum egy fő volt.

5. Támogatható tevékenységek köre:
– új eszköz beszerzése vagy
– olyan használt eszköz beszerzése, amely esetében a 
pályázó igazolni tudja, hogy a használt eszköz 3 évnél 
nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet 
korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik 
év).

6. Elszámolható költségek köre:
Elszámolható költség a 3 évnél nem régebbi, egyenként 
minimum nettó 200000 Ft értékű
(informatikai beszerzések esetében egyenként minimum 
nettó 30000 Ft értékű),
technológiai korszerűsítést eredményező eszközök vé-
telára.

7. Támogatás mértéke:
a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és 
Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai
régiókban 50%,
b) Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 
40%,
c) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 
30%,
A maximális támogatási intenzitások a regionális támo-
gatási térképen meghatározottakhoz képest mikro- és 
kisvállalkozások esetén 20%-kal növelhetők.

8. Támogatás összege:
A jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás 
összege: minimum 1000000 Ft,
maximum 20000000 Ft lehet, de maximum a D2 
pontban meghatározott támogatási
mértéknek megfelelő arányban.

9. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határ-
ideje:
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adat-
lapon nyújtható be. A pályázatot 2 nyomtatott pél-
dányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 
példányban elektronikus adathordozón (kizárólag CD 
lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként 
vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű 
belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a 
következő címre kell beküldeni:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 
(Közreműködő Szervezet)
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A
1539 Budapest, Postafiók 684.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban 
információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) talál, 
felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
telefonos ügyfélszolgálata nyújt.
Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-
40-638-638.
A pályázatok benyújtása 2008. április 4-től 2008. 
december 31-ig lehetséges.
Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a pályázatot a 
postai bélyegző szerint ajánlott
küldeményként postára adták.

MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIA 
FEJLESZTÉSE

(GOP-2008-2.1.1/A)



1. Alapvető cél:
A kis- és középvállalkozásoknál alkalmazott műszaki tech-
nológiai színvonal javításának érdekében a komplex váll-
alkozásfejlesztési projektek célja, a fejlődőképes és komoly 
növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások:
1. Innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez;
2. Vállalkozások által előállított hozzáadott érték növelé-
séhez;
3. Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági cé-
lokhoz való hozzájárulás elősegítéséhez;
4. Piacra jutáshoz kapcsolódó technológiai fejlesztés és/
vagy korszerűsítés megvalósítása.

2. Rendelkezésre álló forrás:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre 
álló tervezett keretösszeg 9,446 milliárd forint a 2008. 
évre. Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja.

3. Támogatható pályázatok várható száma
A GOP-2008-2.1.1/B pályázati konstrukció kereté-
ben:
A támogatott pályázatok várható száma a 2008. évben: 
60-600 db.

4. Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak:
– kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
– szövetkezetek,
– SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók.

5. Támogatható tevékenységek köre:
– technológiai korszerűsítést eredményező új, illetve 3 
évnél nem régebbi eszközök beszerzése (azaz az eszköz 
gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását 
megelőző harmadik év), szállítás és üzembe helyezés, beta-
nítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
– infrastruktúra építése, korszerűsítése, ingatlan építése, 
bővítése, korszerűsítése, átalakítása.
– az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyár-
tási know-how beszerzések.
– információs technológiafejlesztés, beleértve az online 
megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, mo-
dern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához 
kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejleszté-
sek, üzleti alkalmazások támogatását is.

– piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvé-
tel), marketingeszközök elkészítése, beszerzése.
– munkavállalók képzése (tanfolyamok, tréningek, képzé-
sek, idegen nyelvi, informatikai oktatás).
– tanácsadás igénybevétele 
– minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitele-
sítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása

6. Támogatás mértéke:
a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-
Dunántúl tervezési-statisztikai
régiókban 50%,
b) Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 40%,
c) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%,
A maximális támogatási intenzitások a regionális támogatási 
térképen meghatározottakhoz képest mikro- és kisvállalko-
zások esetén 20%-kal növelhetők.

7. Támogatás összege:
A jelen pályázat keretében az igényelhető támoga-
tás összege: minimum 10.000.001 Ft, de maximum 
150.000.000 Ft lehet.

8. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határ-
ideje:
A pályázatot 2 nyomtatott példányban (1 eredeti és 
1 másolat), valamint további 1 példányban elektronikus 
adathordozón (kizárólag CD lemezen), zárt csomagolás-
ban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta 
(garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) 
szállítás igénybevételével a következő címre kell bekülde-
ni: 
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Köz-
reműködő Szervezet)
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Kódszám: GOP-2008-2.1.1/B
1539 Budapest, Postafiók 684.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban infor-
mációkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) talál, felvilá-
gosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos 
ügyfélszolgálata nyújt.
Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 
06-40-638-638.
A pályázatok benyújtása 2008. április 4-től 2008. má-
jus 5-ig lehetséges.

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉS 
MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

(GOP-2008-2.1.1/B)
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1. Alapvető cél:
A komplex technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen 
alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a növeke-
dési potenciállal rendelkező vállalkozások jövedelem-
termelő képességének növelésén keresztül:
1. Innovációs, adaptációs képességének erősítésé-
hez;
2. Vállalkozások által előállított hozzáadott érték 
növeléséhez;
3. Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági 
célokhoz;
4. Piacra jutáshoz kapcsolódó technológiai fejlesztés 
és/vagy korszerűsítés megvalósítása a hátrányos hely-
zetű kistérségekben.

2.  Rendelkezésre álló forrás:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rend-
elkezésre álló tervezett keretösszeg 6,052 milliárd 
forint a 2008. évre. Jelen pályázati kiírás forrását az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köz-
társaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

3. Támogatható pályázatok várható száma:
A támogatott pályázatok várható száma a 2008. 
évben: 12-40 db.

4. Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak:
– kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
– szövetkezetek,
– SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók.

5. Projekt területi korlátozása:
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a Pályázati 
felhívás és útmutató V. számú mellékletében felsorolt 
(lásd 31. oldal) hátrányos helyzetű kistérségekhez 
tartozó települések valamelyikében megvalósuló pro-
jekttel lehet pályázni.

6. Támogatható tevékenységek köre:
Lásd a GOP-2008-2.1.1/B pályázatnál (29. ol-
dal).

7. Támogatás mértéke:
Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támoga-
tás mértéke maximum az összes elszámolható költség 

40%-a. A maximális támogatási intenzitások a regio-
nális támogatási térképen meghatározottakhoz képest 
mikro- és kisvállalkozások esetén 20%-kal, középváll-
alkozások esetén 10%-kal növelhetők.

8. Támogatás összege:
Jelen pályázat keretében az igényelhető támoga-
tás összege: minimum 150000001 Ft, maximum 
500000000 Ft, de maximum 40% támogatási 
arány mellett.

9. Előleg igénylése:
– 50000000 Ft támogatás alatt a támogatás 25%-a 
erejéig,
– a támogatás 50000000 Ft-ot meghaladó részére a 
támogatás 10%-a erejéig.
Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen konstrukció kereté-
ben a nagyvállalatok számára előleg igénylésére nincs 
lehetőség!

10. A pályázatok benyújtásának módja, helye és 
határideje
A pályázatot 2 nyomtatott példányban (1 eredeti és 
1 másolat), valamint további 1 példányban elektroni-
kus adathordozón (kizárólag CD lemezen), zárt cso-
magolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/
futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai 
szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő 
címre kell beküldeni:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 
(Közreműködő Szervezet)
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Kódszám: GOP-2008-2.1.1/C
1539 Budapest, Postafiók 684.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban 
információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) talál, 
felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
telefonos ügyfélszolgálata nyújt.
Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 
06-40-638-638.
A pályázatok benyújtása 2008. április 4-től 2008. 
május 5-ig lehetséges.

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS A 
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KISTÉRSÉGEKBEN

(GOP-2008-2.1.1/C)
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1. A KONVERGENCIA RÉGIÓK HÁTRÁNYOS HELYZETŰ 
KISTÉRSÉGEIRE VONATKOZÓAN A MIKROVÁLLALKOZÁS-
NAK MINŐSÜLŐ PÁLYÁZÓK ESETÉBEN:

Kisbér, Oroszlány, Sümeg, Tapolca 

2. A KONVERGENCIA RÉGIÓK HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KIS-
TÉRSÉGEIRE VONATKOZÓAN A MIKROVÁLLALKOZÁSNAK 
NEM MINŐSÜLŐ PÁLYÁZÓK ESETÉBEN KISTÉRSÉGENKÉNT:

Abai Kistérség:
Aba, Csősz, Káloz, Sárkeresztúr, Sárosd, Sárszentágota, Seregé-
lyes, Soponya, Tác

Ajkai Kistérség:
Adorjánháza, Apácatorna, Bakonypölöske, Borszörcsök, Csögle, 
Kisberzseny, Kispirit, Kisszőlős, Nagypirit, Oroszi, Pusztamiske, 
Somlójenő, Somlóvecse, Szőc, Vid

Balatonalmádi Kistérség:
Küngös

Balatonfüredi Kistérség:
Szentjakabfa

Dunaújvárosi Kistérség:
Daruszentmiklós
Nagykarácsony

Enyingi Kistérség:
Dég, Enying, Kisláng, Lajoskomárom, Lepsény, 
Mátyásdomb, Mezőkomárom, Mezőszentgyörgy, 
Szabadhídvég

Kisbéri Kistérség 
Aka, Ácsteszér, Ászár, Bakonybánk, Bakonysár-
kány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Császár, 
Csatka, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, 
Tárkány, Vérteskethely

Komáromi Kistérség:
Csém

Sárbogárdi Kistérség:
Alap, Alsószentiván, Cece, Hantos, Igar, Mezőszi-
las, Nagylók, Sárbogárd, Sáregres, Vajta

Pápai Kistérség:
Bakonykoppány, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Békás, Csót, 
Egyházaskesző, Gecse, Homokbödöge, Kemenesszentpéter, Kül-
sővat, Lovászpatona, Magyargencs, Marcalgergelyi, Marcaltő, 
Mihályháza, Nagydém, Nemesgörzsöny, Németbánya, Pápasa-
lamon, Vanyola, Várkesző

Sümegi Kistérség:
Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa, Gyepükaján, 
Hetyefő, Hosztót, Káptalanfa, Megyer, Nemeshany, Rigács, 
Sümeg, Sümegprága, Szentimrefalva, Ukk, Veszprémgalsa, Zala-
erdőd, Zalagyömörő, Zalameggyes, Zalaszegvár

Oroszlányi Kistérség:
Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Oroszlány, Szákszend

Tapolcai Kistérség:
Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balaton-
ederics, Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegyesd, 
Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kıvágóörs, 
Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mind-
szentkálla, Monostorapáti, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, 
Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Taliándörögd, 
Tapolca, Uzsa, Vigántpetend, Zalahaláp

Zirci Kistérség:
Lókút

TELEPÜLÉSLISTA 
A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN
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Megfelelő központi finanszí-
rozást is hozzá kellene rend-
elni ahhoz, hogy egy korszerű 
egészségügyi intézmény hosz-
szútávon is működni  tudjon 
– hangsúlyozta Lasztovicza 
Jenő, országgyűlési képviselő, 
a Veszprém Megyei Közgyűlés 
elnöke február 8-án, a három-
száz millió forint beruházással 
létrehozott rendelőintézet át-
adási ünnepségén. 

A tapolcai dr. Deák Jenő Kórház és 
Rendelőintézet Kft. járóbeteg ellátása a 
működtető Medisyst Kft. háromszáz millió 
forintos beruházásával teljesen megújult. 
A rendelőintézetet egy elavult belvárosi 
házból a kórház területére ezerkétszáz 
négyzetméteres épületbe költöztették. Az 
intézményben tizennégy új szakrendelőt 
alakítottak ki, melyben összesen huszon-
nyolc orvos dolgozik. 
Ezen a módon teljesen megújult Tapolca, 

Sümeg, Badacsonytomaj, valamint 55 
kisebb település  járóbeteg ellátása. A 
térségben 60 ezer ember él, és a rend-
előintézetben évente átlagosan 160 ezer 
beteget látnak el. 
Az ünnepélyes átadáson Ács János 
Tapolca polgármestere köszönetét fejezte 
ki a város képviselőtestületének, hogy 
átengedte az intézmény működtetését a 
Medisyst Kft.-nek. A város első embere 
nagyra értékelte, hogy a jelenlegi egészség-
ügyi helyzetben sor kerülhetett egy ilyen 
jelentős beruházásra. 
 
Dr. Németh Attila, a Medisyst Kft. 
egyik tulajdonosa, ügyvezető igazgatója a 
megye, a város, valamint a szakhatóságok 
segítségére, együttműködésére helyezte a 
hangsúlyt. Így határidőre elkészülhetett az 
intézmény. 
– Elismerést érdemelnek a kórház  dolgo-
zói. Ők jelentősen hozzájárultak ahhoz, 
hogy a tapolcai járóbeteg ellátás  megújul-
hatott – mondta Dr. Flórián Csaba, a Dr. 

Deák Jenő Kórház és Rendelőintézet Kft. 
ügyvezető igazgatója. Lasztovicza Jenő, 
országgyűlési képviselő, a Veszprém Meg-
yei Közgyűlés elnöke  pohárköszöntőjében 
üdvözölte, hogy a hatvanezer lakosú térség 
járóbeteg ellátása megújult, de – mint kifej-
tette – a hosszú távú működéshez megfel-
elő központi finanszírozás is kellene. 

ÚJ RENDELŐINTÉZETET ADTAK ÁT 
TAPOLCÁN

Már egy évtizedes múltra te-
kint vissza a Csobánc Kupa te-
remlabdarúgó-torna, amelyet 
a Szász Márton ÁMK, illetve 
új nevén a Szász Márton Ál-
talános Iskola, Szakiskola és 
Speciális Szakiskola rendez 
a megyében működő sajátos 
nevelési igényű tanulókkal 
foglalkozó iskolák részére. A 
sportrendezvénynek – a tava-
lyitól eltérően –, ezúttal ismét 
a Bárdos Lajos Általános Isko-
la tornaterme adott otthont- 
február 9-én – tudtuk meg az 
intézmény igazgatójától, Bog-
nár Ferenctől.

– Már hagyományosnak nevezhető ez a 
farsanghoz kötődő sportprogram, ame-
lyet 1998-ban még kísérleti jelleggel 
indítottunk útjára. A későbbiek folyamán 
már vándorkupa rendszerben működött a 
rendezvényünk.  Így aztán szinte minden 
esztendőben – ezen a helyszínen „ran-
devúznak” a csapatok, hogy eldöntsék, 
melyik iskola tanulói a legjobbak.
Amennyiben egy intézmény gárdája egy-
mást követő három évben diadalmaskodik, 
végleg birtokolhatja a serleget – erre már 
két esetben is volt példa, hiszen ez már 
a harmadik vándorserlegünk, amit 2002- 
ben Pápa, 2003-ban Zirc, 2004-ben 
Várpalota, 2005-ben Ajka, 2006- 
2007-ben pedig a várpalotai legénység 

birtokolhatott. A küzdelmek elején is lehe-
tett már érezni, hogy az öt induló együttes 
közül, a várpalotai csapat a favorit. Sorra 
nyerték ezúttal is az összecsapásokat, így 
aztán idén is ők végeztek az élen, végleg 
elhódítva a vándorkupát. A tapolcaiak 
ezúttal a 4. helyen végeztek, de kis híján 
akár másodikak is lehettek volna.

Végeredmény:
1. Várpalota
2. Pápa
3. Veszprém
4. Tapolca
5. Ajka
Gólkirály:
Csomna Sándor /Várpalota/    16 gól

A CSOBÁNC KUPA 
NÉPSZERŰSÉGE TÖRETLEN  
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Szentjobbi István, a püspökladányi lab-
darúgó, olimpiai válogatott kerettag volt 
2000-ben, 15 első osztályú mérkőzése 
volt. Óriási tehetség, nem lehet érteni, 
hogy miért került alsóbb osztályba. Azt vi-
szont érteni kezdjük, miért tart itt a magyar 
labdarúgás, ha a tehetségekkel úgy bánik, 
mint vele. Szentjobbi minden adottsággal 
rendelkezik, talán a mögötte álló szemé-
lyek nem voltak elég jók. De ha ez még a 
sportban, a fociban is többet jelent, mint 
a tehetség, az régen rossz. A sportban 
háttér kell a tehetségeknek, gazdag család 
és bennfentesek? A mai világban merész 
menedzser nélkül elkezdeni már nem sza-
bad semmit, mert akkor minden a játékosra 
szakad, akinek más a dolga.

Szentjobbi ötéves szerződést kötött a 
Tatabányával, később Szekszárdon és 
Budafokon játszott az NB II-ben. 2004 

nyarán került Bicskére, Erdész Ferenc edző 
hívására.
Így beszélt a nehéz időszakról:
– Alábbhagyott a lelkesedés, nagyon nagy 
törés volt NB I-ből a 4. osztályba kerülni, 
beleszólásom sem volt. Vannak, akik néz-
nek bennünket, és annyit látnak: fociznak 
és keresnek vele. Mint mindennek, ennek is 
van nehezebb oldala. Például saját erőből 
csapatot keresni. 

Szentjobbi megpróbált talpra állni. Kriszti-
na, akit Tatabányán ismert meg, mert tata-
bányai lány, akkor éppen Pesten dolgozott, 
csak hétvégén látták egymást. „Elég volt a 
vándorcirkuszból” – mondta akkor Szent-
jobbi, Szekszárdon ugyanis irodában laktak 
csapattársaival. Így került végül Bicskére, 
mert Tatabánya és Bicske között Szárliget 
tetszett meg a legjobban a házaspárnak, 
ahol házat vettek.

Pistáról tudni kell, hogyha Bicske szabad-
rúgást kap, akkor a szurkolók Szentjobbi 
tehetségét jól ismerve üvölteni kezdik 
felszólító módban: „B....BE PISTA!” 
Ugyanis nagyon jó tehetsége van ahhoz, 
hogy a pontrúgásokból gólt szerezzen, a 
szabadrúgásai elképesztően jók. De ami-
óta kihagyott három büntetőt, a bicskei 
szurkolók azt szokták harsogni 11-esnél, 
hogy Pistának az túl közel van, menjen a 
labdával hátrébb a kaputól, a sorfal álljon 
fel, legyen pár játékos a kapu előtt, mert 
Szentjobbi úgy tud igazán gólt rúgni, nem 
11-esből.

A BTC közösségről is kérdeztük. 
– Nagyon fontos egy közösség szempont-
jából, hogy milyen képességű emberek 
alkotják, milyen volt az az idő, amit együtt 
töltöttek az emberek, hogyan szerepel a 
csapat, és milyen az elnökség munkája. 
Fontos az is, hogy az ember milyen bará-
tokra, társakra talál.

A BTC csapatkapitányának házánál egy 
középpályás és egy jobbhátvéd segített 
építkezni a Bicskéből. Egyikük Szalczinger 
Gábor, másikuk Bündi (Tóth Róbert), a 
Bündi-Bau nevű cég tulajdonosa. A cég 
olyan megbízható, mint egy jó hátvéd.

– 3 és fél éve vagyok itt – folytatja Szent-
jobbi –, most a legjobb a helyzet, mind 
a csapat teljesítménye, mind az elnökségi 
munka területén. Jó a csapatunk. Egy-két 
ponton kellene erősíteni, de emberileg 
rendben van ez csapat. Egy Gáll Tomi kali-
berű játékos hiányzik, belső védőre szükség 
lenne. Kirívó hiba nem volt. Egy igazán jó 
csomagban jó játékosok, jó edző, jó elnök-
ség és jó körülmények vannak. A miénk jó 
csomag. Az életünk egy héten hétköznapi 
munkanapok mellett három edzésnapot 
jelent, a hétvégékből is foglalt néhány 
vasárnap a szezonokban. A családom 
azért jön a Bicskének drukkolni, hogy velem 
legyenek, és én is mindig megyek velük, 
ahová csak tudok.

Forrás: Bicskei Élet

A BICSKEI CSAPATKAPITÁNY
A kislány Zsombor nevű 2004-es születésű bátyja és édesanyja, 
Janovics Krisztina a Bicskei TC „lelátójáról” szemlélik a mérkő-
zéseket, a meccs végén pedig Zselyke, a 2008-as tavaszi sze-
zonban már 4 éves Zsombor nevű bátyja keresztül szokott bújni 
a korláton, aztán a tömegből kiváló kisfiú, amikor a mérkőzést 
lefújják, beszalad a pályáról lejövő édesapjához, Szentjobbi 
csapatkapitányhoz. Ezért a gyerekszaladásért érdemes focizni.
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A tatabánya-kertvárosi Kőrösi Csoma  
Sándor  Általános Iskola már sok diák-
versenynek adott otthont, de a mostani 
a legnívósabbnak ígérkezett. Hosszú elő-
készület előzte meg a találkozót, amelyet 
a Komárom-Esztergom Megyei Közokta-
tásért Közalapítvány írt ki szűkebb pátri-
ánk általános iskoláinak. A Kőrösi- iskola 
tanári kollektívája a sikeres pályázat után 
nagy elánnal készült a verseny megren-
dezésére. Nem volt egyszerű a dolguk, 
mivel nagyon színvonalas előcsatározások 
után kiváló képességű diákok kerültek a 
fináléba. Ez többek között például a zsű-
ritagok megfontolt kiválasztását is előfel-
tételezte. Nos, a verseny után nyugodt 
szívvel kimondhatjuk: remekül választott 
az oktatási intézmény vezetése. Egyönte-
tű volt a vélemény: a sorrend reális lett, 
a tudásnak és a felkészültségnek megfe-
lelően. Vagyis, a zsűrin nem múlott.
                     
Az 5-6. osztályosok versenyének a 
zsűrijébe a következők kaptak meghí-
vást: Török Zsuzsa előadóművész, Pifkó 
Péterné (Esztergom – magyartanár), a 
KEM Anyanyelvi Kollégiumának elnöke 
és Valaczka András (a zsűri elnöke), a 
Nemzeti Tankönyvkiadó főszerkesztője, 
tankönyvszerző. A 7-8. osztályosok 
versenyének a zsűrije, elnök: Tóth Zsóka 
előadóművész, a Magyar Népművelési 
Intézet egyik vezető munkatársa, Hó-
dossy Ildikó előadóművész és Bognár 
Istvánné, a Pápai Református Kollégium 

Tatai Gimnáziuma magyartanára. 
A  Kazinczy Szép Magyar Beszéd 
– 2008 megyei döntője egyszerű be-
vezetéssel kezdődött. Először Mózes 
Gáborné iskolaigazgató méltatta néhány 
szóban a verseny jelentőségét, kö-
szöntötte a vendégeket, majd kiemelte, 
hogy a Komárom-Esztergom Megyei 
Közoktatásért Közalapítvány hathatós 
támogatása kellett a nívósnak ígérkező 
verseny megrendezéséhez. Dr. Hidas 
János, a megyei közgyűlés alelnöke 
köszöntő beszédében felhívta a figyelmet 
arra, hogy életünk első pillanatától kezd-
ve ügyelni kell az anyanyelvre, azt mindig 
ápolni, védeni, őrizni kell.  

A versenyt két teremben rendezték, kü-
lön-külön a két korcsoportnak. Az 5-6. 
osztályosoknak Wass Albert: Mire a fák 
megnőnek (részlet) volt a kötelező szö-
veg, míg a 7-8. osztályosoknak Péchy 
Blanka: Anyanyelv (részlet) című művé-
ből kellett számot adni felkészültségükről. 
A szövegek megismerésére mindössze öt 
percük volt a diákoknak. Emellett a 
szabadon választott művek alkották a 
versenyt, és a két előadásból hozták meg 
a végeredményeket a zsűrik.

EREDMÉNYEK, 5-6. OSZTÁLYOSOK 
MEGYEI DÖNTŐJE  
Az első helyet megosztotta a zsűri: 1. 
Kiss Krisztina (Bakonysárkány, felkészí-
tő tanár: Prosszerné Benczik Edit) és 

Huszár Blanka (Réde, felkészítő tanár: 
Kovács Kálmánné). 2. Oszlánci Zsófia 
(Petőfi Általános Iskola, Komárom, 
felkészítő tanár: Nemesné Hollósi Bog-
lárka). 3. Schmidt Olívia (Szent Imre 
Általános Iskola, Komárom, felkészítő 
tanár: Egyed Gábor).
A zsűri különdíját kapta: Tanka Berna-
dett (Petőfi Általános Iskola, Dorog, 
felkészítő tanár: Takács Eszter). 
 
EREDMÉNYEK, 7-8. OSZTÁLYOSOK 
MEGYEI DÖNTŐJE.  
Első helyezett: Drekszler Anna 
(Széchenyi Általános Iskola, Tatabánya, 
f.k.: Ungvölgyiné Varga Éva). 
2. Nagy Annamária (Jókai Mór Gim-
názium, Komárom, f.k.: Szekeresné 
Neuwirth Judit).
3. Deák Nóra (Dobó Katalin Gimnázi-
um, Esztergom, f.k.: Pápa Zsuzsanna). 
Különdíjat kapott: Járóka Linda  
(Vaszary János Általános Iskola, Tata, 
f.k.: Kárpáti Csabáné) és Fülöp Luca 
(Bárdos László Gimnázium, Tatabánya, 
f.k.: Pirityi Mária). 

Az ünnepélyes eredményhirdetés azzal 
kezdődött, hogy valamennyi résztvevő 
megkapta a rendező  ajándékát. Egy 
jubileumi Kőrösi-évkönyvet díszes 
könyvjelzővel. Dr. Kálmán Attila, a 
Komárom-Esztergom Megyei Közok-
tatásért Közalapítvány kuratóriumának 
elnöke (egyben a Pápai Református 
Kollégium Tatai Gimnáziuma igazgatója) 
meleg szavakkal köszöntötte a verseny 
résztvevőit és a felkészítő tanárokat. 
Kiemelte, hogy édes anyanyelvünkkel 
mindenkor, minden helyzetben kiemelten 
kell foglalkoznunk, mert életünk szerves 
része a mindennapi szép magyar beszéd. 
Ezután átadta Mózes Gábornéval kö-
zösen a helyezetteknek az igen értékes és 
szép díjakat. A felkészítők egy-egy szál 
virágot kaptak.

Péntek Sándor

A KAZINCZY SZÉP MAGYAR 
BESZÉD KEM-I  DÖNTŐJE  
A  Kőrösi Csoma Sándor Általános rendezte meg a Kazinczyról  
elnevezett Szép Magyar Beszéd Komárom-Esztergom megyei  
döntőjét  az általános iskolák  5-8. osztályos tanulói számá-
ra. Két korcsoportban (5-6. és 7-8.osztályosok) 13-13 diák 
küzdött a helyezésekért. A megyei finálét megelőzően két fel-
menő versenyen (iskolai és kistérségi) kellett bizonyítaniuk rá-
termettségüket a fiataloknak. Az igen színvonalas és kiélezett 
küzdelemben az 5-6. osztályosoknál holtversenyben hirdettek 
„aranyérmest”. A bakonysárkányi Kiss Krisztina és a rédei Hu-
szár Blanka végzett az élen. A 7-8. osztályosok versenyében a 
tatabányai Drekszler Anna lett a befutó a komáromi Nagy An-
namária előtt.  
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1. KAPSZULA
Gyakran találkozni olyan értékesítőkkel, 
akik a magánéletben jóvágású, vagány, 
humoros fickók, ám a munkakezdéskor 
nemcsak az öltönyükbe, hanem egy új 
szerepkörbe is belebújnak: megfontolt 
üzletemberekké változnak, kissé konzer-
vatívabbak lesznek, vagy épp ellenke-
zőleg, jóindulatú igyekezetet mutatnak, 
„lefekszenek” a vevőnek. Valljuk meg, 
egyik sem túl célravezető, mert hitelte-
len. Légy mindig önmagad!

2. KAPSZULA
Tiszta ruha - Egyértelmű, tiszta ruhát 
kell viselni. Ha öltönyt hordasz, nem 
nagy baj, ha nincs hat él belevasalva 
a nadrágodba, és nincs az ingeden 
a tegnapi rizses lecsó maradéka, sőt 
a só sincs kiütközve a hónaljadon az 
izzadságtól.
Ápolt külső – az ápoltság alatt értjük 
az egészségesen tartott bőrt, a mosott, 
ápolt frizurát, a tiszta körmöket, a fiúk 
esetében a borotváltságot vagy a ren-
dezett szőrzetet. A bűz nem divat, 
legalábbis manapság.
Néhány jó tanács a külsőségekkel kap-
csolatban fiúknak:
Ékszer – az üzleti, polgári közegben 
manapság nem igazán elfogadott a túl 
sok ékszer a fiúkon. Egy vékony nyak-
lánc, esetleg karlánc ma elfogadható. A 
pezsgősüveg méretű, Jézust a kereszten 
ábrázoló fülbevaló, a kerékpárlánc 
vastagságú nyak- és karlánc, tucatnyi 
gyűrű már nem jön be. Sajnos az orr-
ban, szájban, nyelvben, szemöldökben 
lévő karikák szintén nem férnek bele az 
értékesítőről alkotott képbe. Talán majd 
később.
Illatszerek – Ne használj tolakodó és 
erős pacsulikat, és ne használj „hónalj-
szag spray-t”, mindkettő bizalomvesz-
téssel jár. Figyelj rá, hogy ha befújod 
magad, akkor Te gyorsan megszokod az 

illatát, és nem tűnik erősnek, de mások 
le fognak fordulni a székről.
Tetoválás – Nos, ez manapság már 
megszokott jelenség, de a mai 30-40 
éves korosztály számára még riasztó le-
het. Saját sikered érdekében javasoljuk, 
hogy takard el a tetoválásaidat, még ak-
kor is, ha művésziek és valóban szépek. 
Tartózkodj az átlagember számára riasz-
tó jelenségektől – nyakon futó kígyó, 
homlokon ágaskodó sárkány, az alkart 
díszítő nemi szerv. Ha úgynevezett bör-
töntetkód van – Anyám, Mari, Üss, 
Halál, vagy hasonló feliratokkal – akkor 
ezt igyekezz eltüntetni. Ez valószínűleg 
már neked sem tetszik, és nem mehetsz 
ügyfélhez így. 
Néhány jó tanács a külsőségekkel kap-
csolatban lányoknak:
Ékszer – A lányok szabadabban éksze-
rezhetik magukat, esetleg több gyűrű 
– de nem 10-10 kézen és lábon – több 
nyaklánc is belefér, de nem lehet szem-
betűnő és tolakodó. Ugyanez a helyzet 
a fülbevalóval, ne legyen túl sok. Az 
arcon lévő piercing sajnos itt is kizárt.
Illatszerek - A helyzet ugyanaz, mint a 
fiúknál. Csak mértékkel!
Ruha – Egy lány esetében a slampos-
ság, a kosz, a gyűröttség még visz-
szataszítóbb. Viszont a lányoknál van 
egy másik veszély is. Ha kifejezetten 
kihívóan öltözködsz. Ha túl kihívóan 
öltözködsz, az azt eredményezheti, 
hogy a férfi ügyfeled nem arra figyel, 
amit mondasz, nem a termék vagy szol-
gáltatás lesz számára vonzó, hanem Te. 
Ez persze nem baj, de ez az ember nem 
a céghez lesz hűséges, hanem hozzád. 
Persze csak addig, amíg a felesége rá 
nem koppint az orrára. Ha szeretnéd, 
hogy az ügyfél veled beszélgessen, 
és ne a képzeletében már meztelenre 
vetkőztetett nővel, akkor javaslom, légy 
szolid. Ugyanakkor, ha női ügyféllel van 
dolgod, akkor könnyen előfordulhat, 

hogy nem egy értékesítőt lát benned, 
hanem vetélytársat. Ez számodra ismét 
csak hátrányos lehet, és rengeteg üzlet-
től eshetsz el.
Smink – Az emberek nem szívesen be-
szélnek egy álarchoz. Kell, hogy a szolid 
smink mögött önmagad maradj. Mosta-
nában az utcán egyre több „műnő” 
sétál. Festékszóróval felvitt álarc, fel-
pumpált mell, tetovált szemöldök, 400 
fülbevaló. Nem rossz, de nem elég jó, 
ahhoz, hogy jó üzletet kössünk valaki-
vel, ami bizalomra és tisztességre épül.
Az öltöny és a kosztüm – Ha hiszed, 
ha nem, egy értékesítő, az egy üzlet-
ember. Az üzleti világ általánosan 
elfogadott öltözéke pedig az öltöny, 
illetve a kosztüm. Pont. Persze nem 
feltétlenül kell öltönyt viselned abban 
az esetben, ha egy kis kétszemélyes piz-
zéria szakácsával tárgyalsz. Valószínűleg 
megijedne tőled, és azt gondolná, hogy 
az APEH-től jöttél. 
DE. Milyen ruhát vennél fel egy PIZ-
ZA hálózat tulajdonosával folytatott 
tárgyalásra, egy elegáns bőrfoteles 
irodában? No, igen. Ez már öltönyös 
üzleti tárgyalás. Ha már arra vetemedsz, 
hogy öltönybe bújsz, akkor tartsd az 
alábbiakat szem előtt, és próbálj közel 
kerülni ehhez az állapothoz: Az öltöny 
3 részes. Zakó, nadrág, mellény. Mel-
lény nélkül nem öltönyről beszélünk, 
hanem csak zakóról és nadrágról. Az 
öltöny 11 zsebes, sötét színű, anyaga 
kiváló, nem kopott, nem avítt, a nad-
rágban él van, de csak egy és nem négy 
vagy öt, a rossz vasalás miatt. Az ing vi-
lágos, színben harmonizál az öltönnyel, 
egyszerű. A cipő fekete bőr, fűzős, 
hagyományos szabású és a talpa bőr. A 
zokni mindig fekete és legalább olyan 
hosszú a szára, hogy ülve nem látszik ki 
a szőrös lábszár. A nadrágszíj egyszerű, 
sima csatos. Nincs ékszer, csak a karóra 
és a jegygyűrű.

20+1 SZEM VITAMIN KAPSZULA AZ 
ÉRTÉKESÍTÉSI SIKEREK HATÉKONY ELÉRÉSÉHEZ

Recept nélkül kapható jó hatású készítmény minden magazinolvasónak
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3. KAPSZULA
Aki mindenkinek el akar adni, az tulaj-
donképpen nem fog eladni senkinek. 
Amilyen mértékben egy értékesítő, egy 
cég szűkíteni tudja az ő célközönségét, 
hogy kinek akar ő kommunikálni, annál 
jobban azt a viszonylag szűkebb torta-
szeletet meg fogja nyerni saját magának 
az egészet, mert akkor már nagyon cél-
irányos tud lenni, ez a fajta kommuni-
káció. Amíg ezt nem találjuk ki, addig 
viszonylag nagy bajban vagyunk, mert 
elkezdünk mindenkinek kommunikálni.

4. KAPSZULA
Nem az szokott a baj lenni az értékesí-
tőkkel, hogy nem adnak el, sokkal na-
gyobb baj az ha konkrétan nem tudja, 
hogy miért nem adott el. Nyilván ahhoz 
képest akkor nem tud mást csinálni.

5. KAPSZULA
Sok kommunikáció a célközönség felé 
egyenlő sok bevétel. Mit is jelent 
ez? Ugye egyértelmű, ha nem kom-
munikálunk kifelé, nem tudatjuk a mi 
célközönségünkkel, hogy egyáltalán 
vagyunk, akkor ez olyan, mintha lenne 
egy nagyon szép kis boltunk a legjobb 
árukkal, de lent a pincében.

6. KAPSZULA
Egy célközönség felé nem elég, hogy 
kiáramoltatunk, minimum négyszer-öt-
ször ugyanazt a kommunikációt ki kell 
áramoltatni.

7. KAPSZULA
Soha ne érvelj, és ne minősíts! 
Ugyanis az én érveim, az én minő-
sítéseim azok az én elgondolásaim. 
Az nem biztos, hogy az övé! Még a 
kérdéseidben se, ugyanis elképzelhető, 
hogy neki egészen más az elgondolása 
ugyanarról a dologról, mint neked. 
Ilyenre gondolunk: Észreveszel a (még 
nem) partnered asztalán egy gyerekről 
készült fényképet. Még véletlenül se 
kérdezd meg tőle, hogy,-- „Kié ez a 
ronda gyerek?”--. Ezt azért ne tedd, 
mert lehet, hogy az a ronda gyerek az 
övé, és még az is elképzelhető, hogy 

neki tetszik. Egyszerűen csak kérdezd 
ezt: “Ez az ön gyereke?” vagy „Hány 
gyereke van?”.

8. KAPSZULA
Gyakran olyan helyre kell kimenni 
tárgyalni, ahol még sosem jártál. Ilyen 
esetben az első lépés az, hogy meg-
figyeled a „nyilvánvalót”. Magát az 
irodát, a képeket a falon, a recepci-
óst vagy recepciós kislányt (főleg ha 
csinos), egyszóval adatot gyűjtesz a 
„bemelegítéshez”. Igen a bemelegítés-
hez, ugyanis miután találkoztál a cél-
személlyel, és sikeresen bemutatkoztál, 
nem feltétlenül kell nekiesned, és a 
szerződés aláírására utasítani. Először ki 
kell építeni vele a bizalom és megértés 
légkörét, tudva azt, hogy bizalom nél-
kül semmilyen kapcsolat nem működik. 
Rákérdezhetsz a fényképre az asztalán, 
valamelyik berendezési tárgyra, amit 
megfigyeltél. Nagyon fontos, hogy 
kérdezz, és ne állíts. Érdeklődő legyél, 
és ne érdekes!

Ha képesek vagyunk folyamatosan 
érdeklődést adni a partnernek, akkor 
bizony mi is előbb-utóbb érdeklődést 
fogunk kapni

9. KAPSZULA
Amíg nem szereztük meg az ügyfél 
figyelmének 100%-át, ne kezdjünk 
kommunikálni hozzá!

10. KAPSZULA
Mindig egyet kell érteni az ügyféllel. 
Ez nem igaz!! Nem feltétlenül kell vele 
egyetérteni, mert nyilván nem az a cél, 
hogy bólogatós kutyaként mindenkivel 
egyetértsünk, viszont az ő pillanatnyi 
elgondolását meg kell tudnunk érteni. 

11. KAPSZULA
A tárgyalás során a saját cégünk be-
mutatóját korábban írd össze és tanuld 
meg! Annak ténylegesen „sütnie” kell! 
Ennek két részből kell állnia. 
– Mivel foglalkozik a cég, milyen meg-
oldásokat kínál stb.
– Ki vagy Te a cégen belül.

12. KAPSZULA
Bemegy egy fickó a barkácsboltba, és 
kér egy fúrót X pénzért. Szerinted, mire 
van szüksége?
„Fúróra – mondhatnád – Hogy-hogy 
mire? Fúróra!” Nem, nem, nem. Az 
igazság az, hogy még nem született meg 
az, az ember a Földön, akinek fúróra 
lenne szüksége. Neki egy vagy több 
LUKra van szüksége!!! Ez az apróság, 
a legmerészebb álmában sem fordul meg 
eladónk fejében, így hát odaadja neki 
az X pénzért kapható fúrót és retten-
tően büszke magára a sikeres értékesítés 
miatt. Kellemetlen az ügy, de ő nem 
eladott, hanem kiszolgált.

13. KAPSZULA
Ha valakinek nincs egy problémája, 
vagy ő nem érzi, hogy van neki egy 
problémája, addig nem fogunk tudni 
semmilyen megoldást odaadni neki.

14. KAPSZULA
A probléma: valakinek az életében egy 
megoldatlan terület, amit ő is tud, és 
lát, és ráadásul változtatni is akar rajta. 
Ha ő nem érzékeli azt, hogy neki van 
egy problémája, akkor onnantól kezdve 
még csak az én problémám. Soha sen-
kinek nem fogunk tudni eladni kabátot, 
aki: még nem érezte, hogy fázik, nem 
akar divatosan öltözködni, vagy nincsen 
valami olyan megoldatlan problémája az 
életében, amire történetesen a kabát 
lenne a megoldás.

Az autóértékesítésben addig fognak 
szenvedni a kereskedők, amíg nem értik 
meg azt, hogy ők nem autót adnak el, 
hanem kényelmet, presztízst, gyorsasá-
got, és azt, hogy valaki eljusson egyik 
pontról a másikra.

15. KAPSZULA
Ajánlattétel. Nagyon triviális lenne a 
kérdés, hogyha az úgy merülne fel, hogy 
mikor szoktunk ajánlatot tenni. Nyilván-
valóan ebből tíz értékesítő, tíz olyan 
választ adna: hogyhogy mikor, amikor 
kérnek tőlünk ajánlatot. S itt kezdenénk 
elvágni a saját torkunkat.
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16. KAPSZULA
Ne vitatkozz az ügyféllel, mert a saját 
nézőpontjából neki igaza van! Ez most 
nem az a szöveg, hogy a „Vevőnek 
mindig igaza van!”. Nem is kell mindig 
egyetértened vele. Ugyanis, ha olyan 
dologban adsz neki igazat, amiről az 
ellenkezőjét gondolod, akkor hazudsz. 
Azt meg egyrészt azért nem illik, mert 
nem túlzottan etikus, másrészt pedig 
jegyzetelhetsz, hogy kinek mit hazud-
tál. 
Tehát még egyszer: Az ügyfél kijelenté-
seivel vagy egyet kell értened, vagy meg 
kell tudnod érteni, hogy pillanatnyilag 
ő így gondolja. Elképzelhető, hogy 
meg kell változtatnod a nézőpontját, a 
hozzáállását, a véleményét. DE. Mind-
ezt csak és kizárólag akkor fogod tudni 
megtenni, ha megérted őt.

17. KAPSZULA
Légy profi! Aki panaszkodik, nyűglő-
dik, másokat hibáztat a rossz sorsa mi-
att, az nem sikeres. A profi sikeres. Ők 
nehéz helyzetben is tudják, hogy mit 

tegyenek. Fő jellemzőjük, hogy ott is 
sikert aratnak, ahol mások már feladják.

18. KAPSZULA
Légy jókedvű! Attól valószínűleg még 
senki nem lett nyugodt a világon, 
hogy a pszichológusa azt mondta: 
– Nyugodjon meg. Nem kéne annyit 
idegeskednie.
Attól valószínűleg te sem leszel jókedvű 
az idők végezetéig az örökkévalóságon 
át, hogy azt sulykoljuk a fejedbe: Légy 
jókedvű, légy jókedvű, légy jókedvű! 
Végül is ki befolyásolja a hangulatodat? 
A környezeted, vagy te magad? Egy-
szerűnek, sőt triviálisnak tűnik a kérdés. 
Láttál már olyan embert, akinek a nya-
ralása 95%-ban pihentető, nyugodt és 
örömteli volt? És talán ugyanettől az 
embertől azt is hallottad már, hogy két 
hétig arról az 5%-ról beszélt, arról, ami 
nem volt jó, és nem sikerült. Úgy kell 
neki. Jól tudjuk magunkat bárhol érezni, 
ahol csak akarjuk? Természetesen igen, 
mindannak ellenére, hogy néha ezt el-
felejtjük.

19. KAPSZULA
Légy ott! Biztosán láttál már olyan 
embert egy kommunikációban, aki 
nem volt ott. Nézett ki az abla-
kon, nézett rád és közben még arra 
gondolt, hogy milyen jó volt az 
előbb a fénymásolón a titkárnővel, 
etc. etc. Képzeld el, ha Te jársz 
úgy egy lehetséges ügyfélnél, hogy 
nem vagy ott, hanem valahol máshol 
jársz. A sikeres értékesítés záloga, 
hogy képes vagy OTT lenni, képes 
vagy kényelmesen szembenézni a 
jövendőbeli megrendelővel és képes 
vagy a gondolataidat átadni neki. 
Tudod, láttunk már olyan életbiz-
tosítási ügynököt, aki fél órát ült az 
ügyféllel szemben, beszélt hozzá, de 
nem volt ott. A fizetését számolta, 
veszekedett az anyósával, vagy mit 
tudom én, és közben mintha egy 
magnószalag nyomta volna a dumát 
helyette. Szerinted kötött üzletet?

20. KAPSZULA
 Keresd a véleményformálót. Pálya-
futásod során gyakran előfordulhat, 

hogy egyszerre több emberrel kell 
beszélned egy cégben. Nos, ebben az 
esetben a jó tanács az, hogy próbáld 
meg a csoportban feltérképezni a véle-
ményformálót. Azt a személyt, akinek 
érezhetően nagyobb súlya van, aki domi-
náns, és adnak a véleményére. Előfordul-
hat, hogy ez nem a legmagasabb rangú 
vagy legidősebb személy a társaságban.

+1. KAPSZULA
Kezeld előre a kifogásokat. Elképzelhető, 
hogy bizonyos kifogások tárgyalásról tár-
gyalásra visszatérnek a partnerek zöménél. 
Például: tíz eladási megbeszélésből nyolc-
szor előkerül a drága „című” kifogás. Szin-
te már „várod”, mikor fogja kimondani. És 
tessék, kimondja! Ezekre az esetekre van 
egy ötletünk. Nincs is más dolgod, mint 
-kifogva a szelet az ügyfél vitorlájából- te 
hozod fel előre a kifogást, valahogy így:
„– Nézze uram, ez a termék nem kis be-
fektetés, de nézzük meg, hogy szüksége 
lehet-e önnek egy ilyenre...”

Pilát Gábor
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A torna a 2006-os esztendőben már 
nemzetközivé avanzsálódott, ugyanis 
Szerbiából, Ausztriából, Csehországból 
és Szlovákiából is neveztek a röplabda- 
bajnokságra. A városi sportbizottság 
támogatásának köszönhetően idén is 
meghívást kaptak ezen külföldi csapatok. 
A bizottság támogatásának, a Generali 
- Providencia Zrt.-nek, a Veritas Ás-
ványvíznek köszönhetően idén számos 
érdekességet nyújtanak az idelátogató 
vendégeknek. Így lehetőség nyílik az Eu-
rópa Bajnoki IV. helyezett ülőröplabda 
magyar válogatott tagjainak a segítsé-
gével megismerkedhetnek a mozgássérül-
tek röplabda sportágával. Emellett lehe-
tőség nyílik arra is, hogy városunk Ipari 
Skanzenjével és általa megyeszékhelyünk 
történelmével.  

A helyszíneket illetően bővítésre szorult 
a rendezvény, mivel évről évre egyre 
többen választják városunkat a spor-
tolásnak ezen formáját. Így a Fellner 

iskola tornacsarnokában is zajlanak mér-
kőzések, hogy sikeresen lebonyolíthassák 
5 pályán a közel 300 mérkőzést. 
 Szegedről, Gyöngyösről, Mező-
kövesdről, Budapestről, Sopronból, 

Keszthelyről, Szolnokról, Jászberényből, 
Bonyhádról, Mosonmagyaróvárról is 
neveztek csapatok. 
A mérkőzések szombaton és vasárnap is 
9 órakor kezdődnek hivatalos játékveze-
tők irányításával.

Helyszínek:
Bánki Donát Ipari Szakközépiskola
Péch Antal Szakközépiskola 
Éltes Mátyás Általános Iskola és Speci-
ális Szakiskola 
Sárbereki Általános Iskola 
Fellner Jakab Szakközépiskola és Szak-
iskola
A döntőket vasárnap tekinthetik meg az 
eseményre látogatók. Az értékes serlegek 

mellett a két csoport bajnoka a Generali 
Providencia Zrt. és a Veritas Ásványvíz 
által felajánlott különdíjakat vehetik át! 
Eredményhirdetés: 2008. február 24-
én, vasárnap előre láthatólag 15 órakor 
az Éltes iskolában.

X. JUBILEUMI FARSANGI KUPA
Nemzetközi Vegyesröplabda Bajnokság

A 2008. február 23-24. között Tatabányán megrendezésre ker-
ülő Nemzetközi Farsangi Vegyesröplabda Kupára közel 500 
résztvevőt várnak a szervezők. A rangos versenyre rekordszá-
mú; 62 csapat jelentkezését fogadták el. 
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KÖMLŐDÖN IS 
ELKERGETTÉK A TELET 

A farsangi népszokások egyikét, a kisze-
bábkészítést elevenítették fel a kömlődi 
óvodában. Az elkészült bábot aztán 
körbehordozták, kézről kézre adták, 
merthogy egységben van az erő, illetve a 
tél messzire zavarása.

S mivel ahhoz, hogy a tél ne jöjjön visz-
sza, a jelenlévők együttes akaratára van 
szükség, télkergető, tavaszváró énekeket, 

mondókákat, verseket mondogattak. Végül 
aztán Fáncsit – merthogy az apróságok ezt 
a nevet adták a bábunak – a tűzre dobták. 
A lányok sikítottak, a fiúk tapsoltak. Ha a 
kiszebáb elégetése nem lett volna elég, a 
nagy zaj, a füst bizonyára végleg elijesztet-
te a rossz időt, s meghozza a tavaszt.

KIRÁLYLÁNYOK ÉS KALÓZOK 
A SZÍNPADON 

Majd háromszázan, gyerekek, szülők, 
rokonok népesítették be a vértessomlói 
sportcsarnokot, hogy kezdetét vegye a 
hagyományos jelmezes bemutató és mu-
latság, melyen a helyieken kívül, a szintén 
itt tanuló várgesztesi felső tagozatosok is 
részt vettek.

Az iskola szülői közössége által szponzorált 
rendezvény a jelmezesek bevonulásával 
kezdődött, majd a gyerekek a világot je-
lentő deszkákon egyenként is bemutatták 

szebbnél szebb, ötletesebbnél ötletesebb 
maskaráikat. A felállított büfében sütemé-
nyek, szendvicsek, üdítők sokasága hívo-
gatta a megjelenteket, s a szülők jóvoltából 
értékes ajándékok várták a tombolahúzás 
nyerteseit is. Kísérletképpen idén első al-
kalommal nem diszkót rendeztek a maskará-
sok felvonulását követően, hanem Berendi 
Nándor és zenekara húzta a nemzetiségi 

talpalávalót, a jelek szerint nagy sikerrel. A 
jelmezverseny 2008-as győztese Juhász 
Csaba (az iskola rabja) lett, megelőzve 
Korondi Félixet (madárijesztő) és a Zá-
hodszki Alexa és Zita, valamint Pillmann 
Lívia triót (kalózok).
A mintegy kétszázezer forintos bevételt az 
iskola tavaszi nagy kirándulására fordítják, 

amikor is a kisebbek a cirkuszba utaznak, 
míg a nagyobbak Fertődöt vagy Szentend-
rét keresik fel.

A NÉVADÓRA EMLÉKEZTEK 
OROSZLÁNYBAN 

Kilencedik alkalommal rendezte meg a 
helyi gimnázium dísztermében az orosz-
lányi Bakfark Bálint Alapfokú Művésze-
toktatási Intézmény Bálint- és Valentin-
napi hangversenyét és bálját.
Bakfark Bálint, a XVI. század legna-
gyobb lantművésze kb. ötszáz évvel ezelőtt 
született Erdélyben, ám a pontos időpont 
nem ismert. Ezért döntöttek úgy majd tíz 
esztendővel ezelőtt az intézményben, 
hogy névadójuk emléke és világhírű mű-
vészete előtt Bálint-napkor tisztelegnek. 
A rendezvény során fellépő mintegy 100 
növendék és a tanári kar vidám hangulatú 
zenés-táncos produkcióiból hármat a hó 
végi Komárom-Esztergom Megyei Kama-
razene Fesztivál során is láthat a közönség. 
A hangverseny és az azt követő bál teljes 
bevételét az iskola alapítványán keresztül 
a hangszerek javíttatása mellett azon nö-
vendékek táboroztatására fordítják, akiket 
ebben a tanévben zene-, tánc- és képző-
művészeti ágon képeznek az intézményben. 
Az iskolában ugyanis évek óta hagyomány, 
hogy a diákok a nyári szünet egy részét is 
tanulással töltik, melynek során két vagy 
akár három szaktáborban is fejleszthetik 
tudásukat. 

FARSANG AZ OROSZLÁNYI 
KISTÉRSÉGBEN
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Az elmúlt évszázad viharai által elszakí-
tott határ menti térségek szempontjából 
a hálózati kapcsolatok újjáépítésénél 
többről van szó: ezek az utak, hidak, 
vasútvonalak mindig gazdasági és terü-
letfejlesztési jelentőségűek. 
A 2007-ben alapított Hét Határ Ön-
kormányzati Szövetség egyik legfőbb 
célkitűzése, hogy a kettős perifériának 
számító határ menti térségek felzárkó-
zásához szakmai és politikai segítséget 
nyújtson. Ennek megfelelően rendeztük 
meg 2007. december 14-én első 
konferenciánkat a Szeged–Temesvár, 
illetve a Nagyvárad–Fiume vasút ügyé-
ben, és február 1-jén a másodikat az 
Ipoly-hidak, valamint az Ipoly-völgyi 
vasút újjáépítése tárgyában.
Az ipolysági konferencián jelen volt 
és előadást tartott Alejandro Checchi 
Lang úr, az Európai Bizottság Regioná-
lis Főigazgatóságának a magyar nemzeti 
fejlesztési tervért is felelős igazgatója, 
valamint Colin Wolfe úr, ugyanezen 
igazgatóság területi együttműködé-
sekért felelős osztályvezetője, aki 
egyébként Magyarország csatlakozási 
folyamatában is kulcsszerepet játszott.
Checchi Lang úr felhívta a figyelmet 
arra, hogy a hídépítés önmagában nem 

lehet cél: minden 
európai forrásból 
megvalósított infra-
struktúrafejlesztés 
esetén bizonyítani 
kell a gazdasági, 
té r ség fe j l e sz tés i 
hatásokat. Ezért a 
legfontosabb fel-
adat az elmaradott 
térség egészét 
érintő, átfogó fej-
lesztési stratégiai 

dokumentum összeállítása. Ebben a 
stratégiában kell kijelölni a hiányzó 
hidak szerepét. A magyar és szlovák 
ügyekért felelős igazgató a térségben 
Salgótarjánt látja olyan potenciállal 
rendelkező településnek, amely ennek 
a fejlesztési munkának a koordinátora 
lehet.
Colin Wolfe előadásában a lehetséges 

forrásokról beszélt. E tekintetben az 
Európai Területi Együttműködés Ope-
ratív Program magyar–szlovák alap-
jának 2.4-es prioritása jöhet szóba, 
ahol a határfolyókon történő átkelési 
lehetőségek javítására lehet pályázni. 
Ugyancsak javasolta az EGTC-ren-
delet alkalmazását, amely éppen az 
ilyen fejlesztési projektek megvalósítá-
sát segíti. Ugyanezekre a megoldásokra 
hívta fel a figyelmet Hámory Jenő, a 
Miniszterelnöki Hivatal kormány-főta-
nácsadója is, aki a konkrét hídépítések 
financiális hátteréről, azon belül is a 
májusra várható ETEOP-kiírásról tartott 
előadást. A pályázatok elkészítéséhez 
kapcsolódóan a főtanácsadó konkrét 
javaslatokat is megfogalmazott.
Az EGTC-k megalapításával kapcso-
latban Bauer Edit szlovákiai európai 
parlamenti képviselő asszony is felhívta 
köszöntőjében a figyelmet a március 
1-jével kínálkozó lehetőségekre, hiszen 
a magyar után a napokban a szlovák 
parlament is elfogadja a vonatkozó 
törvényt.
A konferenciára meghívást kapott a 
két ország közlekedési minisztere is, ők 
azonban csak szakértőik útján képvisel-
tették magukat. Ajtay Szilárd (GKM) 

IPOLY-HIDAK: EGY TÉRSÉG FEJLESZTÉSÉÉRT
Február 1-jén a szlovákiai Ipolyságon tartotta soron követke-
ző konferenciáját a Hét Határ Önkormányzati Szövetség. A 
Hiányzó kapcsolatok címet viselő konferenciasorozat célja, 
hogy felhívja a figyelmet a XX. században megszakadt Kárpát-
medencei közlekedési kapcsolatokra, és szakemberek segítsé-
gével megoldási lehetőségeket mutasson fel ezen hiányossá-
gok pótlására. 
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bejelentését taps kísérte, miszerint a Szécsény melletti 
pösténypusztai híd újjáépítéséhez szükséges idei összeget a 
2008-as magyar költségvetésbe sikerült beépíteni. A tavaly 
novemberben aláírt külügyminiszteri szerződésben szereplő 
két híd egyikének építése tehát megkezdődhet. Mint Mol-
nár Katalin, a szlovákiai Bussa község polgármestere, az 
Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgári Társulás elnöke elmondta, 
az ETEOP kiírásra pályázatot nyújtanak be, és ha nyernek, 
akkor a magyar költségvetésben szereplő összeg részben 
kiváltható lesz. A pályázat benyújtásának ma gyakorlatilag 
egyetlen akadálya van: a híd üzemeltetésével járó felada-
tokat Besztercebánya megyének át kellene vennie a szlovák 
államtól. Ez a feladatátadás folyamatban van.
Elgondolkodtató viszont, hogy a szlovák közlekedési minisz-
térium szakértője, Marian Viazanko a párkányi televíziónak 
a helyszínen adott interjújában egyértelművé tette, hogy a 
szlovák kormány a térségben 2010-ig semmiféle fejlesztést 
nem tervez.

Az mindenesetre nagy eredménynek számít, hogy a ’90-es 
évek közepén indult lobbitevékenység eredményeként két 
híd újjáépítésére legalább az esély megvan. A konferencián 
Kiss Károly teamvezető ismertette a Főmterv által 2003–
2004-ben elkészített vizsgálat eredményeit. A Hajós 
Bence hídmérnök által feltárt 47 egykori Ipoly-híd közül a 
tanulmány 29-et talált visszaállíthatónak, és konkrétan 11 
híd (egészen pontosan 10 híd és a Visk–Tésa közötti köz-
út) újjáépítésére tett javaslatot. Mint a jelenlévő tervező 
cégek, intézmények képviselőitől megtudhattuk, a 11 pro-
jekt közül szinte mindegyikhez elkészült a tervdokumentáció, 
több ezek közül az engedélyezési szakaszba jutott. Becsey 
Zsolt európai parlamenti képviselő, az önkormányzati szö-
vetség elnöke zárszavában felhívta a figyelmet, hogy számos 
igen nagy költségvetésű projekthez képest az Ipoly-völgy 
újjáélesztése ezen hidak újjáépítésével töredék összegből 

megoldható volna, miközben ezen beruházások gazdasági, 
turisztikai és főként lélektani hatása jóval nagyobb, mint 
több megaprojekté. 
A konferencián több felszólaló (többek között Medvácz 
Lajos, Balassagyarmat polgármestere, a társrendező Ipoly-
Ipey Eurorégió elnöke és Lőwy János Ipolyság polgármes-
tere) is kiemelte az Ipoly-hidak lélektani hatását, amely a ma 
még szunnyadóban lévő térségfejlesztési szándékok ébredé-
se szempontjából volna nagyon fontos.
A jelenlévő brüsszeli szakértők érdekes módon nem is a 
konferencia fő témájában látnak esélyt a gyors beavatkozás-
ra. A rendezvény záró szekciójában az Ipoly-völgyi vasút 
sorsa került szóba. Elsőként dr. Serfőző András (az Ipoly-
hidak vegyesbizottság társelnöke), majd Wollent József 
(az ipolysági régiófejlesztési ügynökség igazgatója) beszélt 
a vasútvonal makrotérségi vonatkozásairól. Az egykori Pár-
kány–Losonc vonalból mindössze 6,3 km hiányzik. Serfőző 
András ezt a 6,3 km-t a kelet–nyugati, Wollent József 

az észak–déli szállítási kapcsolatok szem-
pontjából tekintette kulcsfontosságúnak. A 
Zólyom–Vác vonal újjáépítésére vonatko-
zóan az ezredfordulón szakértői vizsgálat is 
készült, amely kimutatta, hogy (akkori áron) 
mintegy 17 millió eurós beruházással magas 
színvonalú szolgáltatások biztosítására képes 
vonal alakítható ki. Checchi Lang úr a kon-
ferenciát követő állófogadáson érthetetlen-
nek mondta, miért nem épül meg a kérdéses 
szakasz, és arra biztatta a jelenlévőket, hogy 
tegyenek lépéseket a nyúlfarknyi vasútvonal 
újjáépítésére.
A konferencia utolsó előadását Fodor 
Illés, a Kisvasutak Baráti körének alelnöke 
tartotta a nagybörzsönyi kisvasútról, amely-
nek fejlesztése napirenden van. Tavasztól 
Nagybörzsöny és Nagyirtáspuszta, valamint 
Szob és Márianosztra között lehet utazni a 

vonalon. A két szakasz összekötésén túl tervezik a Nagy-
börzsöny és a szlovákiai Ipolypásztó közötti egykori vasúti 
szakasz újjáépítését is, ami a térség különleges turisztikai 
látványossága lehetne.

Mint Becsey Zsolt zárszavában kiemelte: az Ipoly-völgyi 
hidak újjáépítéséhez megvan a szakértői háttér, megvan a 
civil oldali kezdeményezés ereje is, volna ambíció a hidak új-
jáépítésére, amihez most az anyagi források is részben bizto-
síthatóak. A politikai szándék nem elég erős. Ezért Molnár 
Katalin felhívásához csatlakozva a Hét Határ Önkormányza-
ti Szövetség kezdeményezi a két ország közlekedési tárcáinál 
és az Európai Bizottságnál az Ipoly-hidak közös projektcso-
magként történő kezelését, valamint a hidakhoz kapcsolódó, 
átfogó térségfejlesztési stratégiai program elkészítését.

www.istergranum.hu
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– Mit jelent lélekmuzsikus-
nak lenni?
– Amikor az ember beszél, 
énekel, verset mond, fütyül, 
akkor önmaga valóságát, lelke 
hangjait adja. János nem látja 
a kottát sem, én látom de nem 
értem, s mégis a zene tisztelet-
ével és lelkünk szeretetével 
örömzenélünk. A fütyülésemet 
nem segíti emberkéz alkotta 
hangszer, eszköz. Jánost csak 
a hallása segíti a zongorajáték-
ban. Mindkettőnk megszen-
vedett fogyatékosságán felüle-

melkedve a zene és a lélek együttrezgése, az érzelmi ráhangolódás, 
a szeretetteljes odaadás, zenénkben különleges, egyedi hangulatot 
és élményt teremtett.
Amikor színpadra lépünk az elsősorban nem fellépés, hanem egy 
lehetőség, hogy megvallhassuk gyermekkorunktól őrzött zene iránti 
rajongásunkat. Lélekmuzsikánkkal kinek örömére, kinek vigasztalá-
sára szeretnénk megajándékozni a hallgatóinkat.

– Miért fordultok most segítségért olvasóinkhoz?
– Eltelt négy év reményben, bizonytalanságban, hogy az új CD-t 
elkészítsük-e. A magunk előnyére nincs bátorságunk támogatást 
kérni. A közelmúltban tudomásunkra jutott, hogy a Komárom-
Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány 
17 éves áldozatos munkájának folytatása finanszírozási okok 
miatt veszélybe került. Féltettük az alapítványt és a hozzá tartozó 
10 közösséget melyekben más-más betegséggel élők vannak. A 
magunk s az alkotókör jövője is aggasztott. Segítenünk kell, így 
döntöttünk. A tatabányai ONERING stúdió 23 zeneszámot 
gyártásra kész minőségben rögzített önzetlen mellénk állással. A 
zenei válogatásunkat Örömzene címmel az alapítvány adja ki kellő 
támogatás esetében. 
Tisztelettel kérjük anyagi segít-
ségét a lemezkiadáshoz, mely-
nek teljes haszna az alapítvány 
tevékenységét szolgálja. Az 
átutaláson szíveskedjen meg-
jelölni, hogy „Örömzene”.
A támogatóink neveit a kiad-
ványban feltüntetjük. Támoga-
tásukat és jó szándékukat előre 
köszönjük!

Vk.

SEGÍTSÜK A LÉLEK MUZSIKUSAIT!
Van két fiatalember Tatabányán, akik Lélek-
muzsikusoknak nevezik magukat. Adamecz 
László, aki mozgáskorlátozott, fütyüli a dalla-
mokat, és Várvölgyi János, aki nem lát, kíséri 
őt szintetizátoron. Zenélnek szívből, örömből. 
Most segítségért fordulnak önökhöz, hogy új 
CD-jüket ki tudják adni, és ezzel az őket pat-
ronáló alapítványt segítsék. Adamecz Lászlóval 
beszélgettünk.

TÖBB INFORMÁCIÓ A LÉLEKMUZSIKUSOKRÓL: 
http://lelekmuzsikusok.googlepages.com

Székhely:
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

Postacím:
2800 Tatabánya, Pf. 1429.

Telefon: 
34/316-775   és   70/943-4378

E-mail:
teglap@freemail.hu

Számlaszám:
K&H Bank 10200452-360131168

Adószám:
19144847-1-11

Adamecz László: 
adamecz.laszlo@gmail.com 
70/235-2733

http://lelekmuzsikusok.googlepages.com
mailto:teglap@freemail.hu
mailto:adamecz.laszlo@gmail.com
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– A város költségvetése a fejéről a talpára 
került, így most már van lehetőségünk előre 
tekinteni és tervezni. 
– Abban látom a TDM jelentőségét, hogy 
megalakulása serkenti az igényt az össze-
fogásra, önálló költségvetéssel rendelkezik, 
pályázhat, és bár az önkormányzat tagja 
az egyesületnek, az mégis leveszi az ön-
kormányzat válláról a turisztikai teendőket. 
Jó példa a Sümeghez közeli Gyenesdiás 
turisztikai egyesülete, amely kiválóan mű-
ködik.
– A településmarketing alapja a belváros 
rehabilitációja barokk stílusban, amelyhez 
már engedélyes terveink vannak – és a köt-
vénykibocsátás eredményeként az önerő is 
megoldott - pályázati úton szeretnénk hoz-
zá forrást rendelni. Az elképzelések hála 
Padányi Bíró Mártonnak, egész egyediek, 
hiszen Pápán és Sümegen kívül nincs másik 
barokk kisváros a régióban. 
– A rehabilitációval azt szeretnénk elérni, 
hogy a sümegi belváros ne csak egy déle-
lőtti program legyen, mint most, hanem 
egy egész – vagy akár több napra is 
sikerüljön becsábítani a városba a 84-es 
úton utazó, többnyire német és osztrák 
turistákat. Ennek érdekében felmerült az 
autóforgalom kitiltása a belvárosból egy 
sétálóutca létrehozásával – a kérdést a 
weblapon tettük közzé, és szavaztatjuk 
meg a városlakókkal. 
– A város turisztikai elképzelései össze-
függnek és párhuzamosak a Balaton-fel-
vidéki Leader Akciócsoport stratégiájával, 
amely 61 települést fed le, öt statisztikai 
kistérséghez tartozik, legalább négy föld-
rajzi kistáj erőforrás diverzitását hordozza, 
mégis jól működő fejlesztési egységet 
képez, a meglévő hálózatokra, együttmű-
ködésekre és tudásokra alapozva. Ehhez 

a 61 településhez tartozik Sümeg is, ahol 
komoly szellemi tőkét jelent a vállalkozói 
kör – kifejezetten sokat tesz a városért 
Capári Róbert, Soósné Marika, Remete 
József és a Papp család is.

– A szezont május 10-én egy idegenfor-
galmi szezonnyitóval indítjuk, ahol ünne-
pélyesen megnyitjuk a Horváth Márton 
csabrendeki születésű üveg-iparművész 
által felajánlott  különleges gyűjtemény-

ből rendezett állandó kiállítást a Püspöki 
Palotában. 
– A város a vonzerő fejlesztése terén 
eddig a váron és a barokk belvároson túl 
nem használta ki a kötődést Kisfaludy Sán-
dorhoz, aki a magyar irodalom kiemelkedő 
alakjának számít. Az ő alakja köré egy iro-
dalmi fesztivált tervezünk. Időpontja vár-
hatóan július végén, augusztus elején lesz, 
amikor színjátszó körök, színházi előadások 
mutatkoznának be szabadtéri jelleggel. A 
rendezvényt idén mindenképpen el akarjuk 
indítani, remélem, évről évre egyre jobban 
megerősödik

Sümeg egyik fontos rendezvénye a Jakab-
napok, amely idén július 27-29-én kerül 
megrendezésre. A rendezvény szervezői 
elsősorban a bor és a vadászat ünnepének 
álmodták meg, és ezt a jellegét a mai napig 
megtartotta.  Az idén ekkor nyílik meg a 
Sümeg kistérséget bemutató állandó ter-
mészeti és vadászati kiállítás is a Püspöki 
Palotában.
– A Jakab-napok után megkezdődnek a 
várbeli programok, lovagi tornák, vártáma-
dás. A szezont egy teljesen új, zenei rend-
ezvénnyel, a Barokk Fesztivállal szeretnénk 
megnyújtani legalább néhány héttel. A 
komolyzenei fesztivál a Püspöki Palotában 
kapna helyet, amelyre ugyan ráfér már a fel-
újítás, de még a mai állapotában is varázsla-
tos hangulattal várja a vendégeket. 
– A terveink megvalósításában vannak 
segítőink is – tavaly kapta meg Sümeg 
díszpolgára címet András Ferenc ismert 
filmrendező, aki itt született, és itt töltötte 
a gyermekéveit is. 2007-ben, a gimnázium 
150 éves évfordulóján tért vissza a városba 
Miller Lajos operaénekes, aki a diákéveket 
töltötte itt, és mind a ketten megígérték, 
hogy számíthatunk rájuk a jövőben. 
Új közönségként szeretnénk meghódítani a 
természetbarátokat, a gyalog- vagy lovastú-
rák szerelmeseit, hiszen sok történelmi rom 
és geológiai szempontból értékes hely van 
a közelben. Sümegen a Capári Lovarda ta-
vasszal és ősszel hétvégi vadászlovaglásokat 
szervez, november 15-16-ig, amikor az 
évadzáró vadászlovaglásra kerül sor – és ha 
jól tudom, itt van az ország egyetlen falkája 
is. Ezen túl szeretnénk kihasználni a Sár-
melléki repülőtér közelségét, csatlakozunk 
a Fly Balaton programhoz – innen elsősor-
ban októbertől májusig várunk vendégeket, 
akiknek olcsó szállást, jó rendezvényeket és 
Hévíz elérhető közelségét kínáljuk.  
A város életében szellemi pezsgés kezd 
kialakulni, úgy érzem, az emberek már 
várták, hogy a város vezetésében partnerre 
találjanak, és együtt többet tehessenek 
Sümegért. 

Vitkóczi Éva

ERŐS KEZEKBEN SÜMEG 
VÁROSMARKETINGJE
Már 2007-ben fontos célkitűzése volt a városnak, hogy vonzó 
rendezvényekkel, felújított belvárossal csalogassák és ma-
rasztalják a turistákat. A munkát Végh László alpolgármester 
koordinálja, és hamarosan támaszkodhat a közeljövőben meg-
alakuló Turisztikai Desztinációs Menedzsmentre (TDM). Sümeg 
2008-as új turisztikai termékeiről Végh Lászlót kérdeztük.
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A szerkesztők kettős koncepció jegyében 
állították össze a sorozat darabjait. Egy-
részt kiadták öt kötetben Tatabánya köz-
igazgatási repertórium-át (1997-2001), 
a 10 éves évfordulóra történeti ismertetőt 
(2002), majd Fond- és állagjegyzék-et 
(2007) tettek közzé. Ezzel szűkebben 
vett feladataikat rótták le. Másrészt a 
sorozatnyitó: Adalékok Tatabánya (műve-
lődés) történetéhez (1994) című tanul-
mánygyűjteményt követően több tematikus 
összeállítást is jegyeznek: Források és tan-
ulmányok Tatabánya oktatástörténetéhez 
(1995), Tatabánya a II. világháborúban 
(2006. Ismertetését ld. : Regio Regia 
2006. 6.-7. 60-61. l, Honismeret 
2007. 2. 86-88. l, Téka-téma 2006 
3. 7-8. l). Ebbe a sorba illeszkedik, az 
előbbinek szerves folytatását is jelenti 11. 
kötetük: Az újjáépítéstől a községegyesíté-
sig. Tatabánya elődtelepülései a koalíciós 
években (1945-1948) című, legújabb 
tanulmánygyűjtemény, amely a várossá nyil-
vánítás 60. évfordulójára (1997. október 
10.) jelent meg. Bemutatója a megyei 
könyvtárban volt, november 12-én.
A folytatás megvan, de a két korszakot 
tekintve joggal vetődik fel a kérdés: meny-
nyiben volt folytatás és mennyiben jelentett 
teljes újrakezdést a háborús cselekmények 
befejeződése, felszabadulás vagy megszál-
lás következett-e ezután? Egyetérthetünk a 
szerkesztő Simonik Péter előszavában adott 
válaszával: „Valószínűleg mindkettő, hiszen 
a kötet tanulmányait olvasva az egyikre és a 
másikra is számos példát találunk.”

A három szerkezeti egységre tagolt kö-
tet első fejezete Politika és közigazgatás 
(történet) címmel egymáshoz szorosan 
kapcsolódó tanulmányai megmutatják, hogy 

milyen ellentmondások között működtek 
az elődközségek önkormányzatai, a már 
nem és a még nem átmeneti történelmi 
körülményei között. A közigazgatási újjá 
– és átszervezésének nehézségei, a termelés 
újraindítása, közellátás megszervezése, 
közrend és vagyonvédelem, a nemzetközi 
lakosságcsere, ki- és betelepítések helyi 
történései tükröződnek Jóna Imre köz-
igazgatás-történeti elemzésében. „A négy 
bányaközség elemzett képviselő-testületi 
iratai azt mutatják, hogy az államosításokig 
Alsógalla, Felsőgalla, Bánhida és Tatabá-
nya életképes település volt. A települések 
élén emberközpontú falusi önkormányzatok 
álltak, amelyek ismerték a falvak gondjait, 
apró rezdüléseit, a közös vagyont mindenre 
kiterjedően őrizték és igyekeztek gyarapítani 
azt.”

Az önkormányzatok mögött, a rövid életű 
Második Magyar Köztársaság viszonyai 
között azonban felsejlett, sőt egyre erő-
södött a diktatúra lehetősége a korabeli 
forrásokban és az akkori valóságban. Az 
ebbe az irányba mutató tendenciák helyi 
vetületei közül a két legfontosabbra hívja 
fel a figyelmet id. Gyüszi László: Szovjet 
megszállás, diktatórikus törekvések a hábo-
rú után (1945-1948) című tanulmánya. 
Szerző a korszak politikatörténeti tanulságai 
között említi, hogy helyi szinten az MKP 
és az SZDP között kiélesedett-, majd 
előbbi győzelmével zárult hatalmi harc 
eredményeként az utóbbi töredéke olvadt 
be az előbbi pártba a „munkásegység” (?) 
jegyében. Ez a legkevésbé sem jelentette 
a polgári jogok akadálytalan gyakorlásának 
lehetőségét, már a kezdetekben sem. Egy 
nem független országban.

Ez a következtetés összefüggést teremt L. 
Kelemen Mária, a városi levéltár alapító 
levéltárosa posztumusz megjelentetett, a 
fejezetet nyitó tanulmányának. Sorsdöntő 
évek (1945 március-1947 október) című 
írásának tényszerű megállapításaival.
A korszak és a kötet szempontjából is 
kulcsmű Ravasz Éva: A polgárosodás folya-
matának kezdetei és akadályai a tatabányai 
szénmedence területén című írása. Szerző 
nagy ívű, historiográfiai bevezetőt is tart-
almazó áttekintésében a várossá egyesítést 
megelőző közel ötven esztendő tendenci-
áit tekinti át. Elemzi a tatai járás községeit 
érintő közigazgatási dilemmákat, -majd 
rámutat: A megkésett fejlődésből is adó-
dó két településcsoport Tata és Tóváros, 
illetve a négy elődközség eltérő fejlettségű, 
színvonalú, városiasnak tekinthető falvai 
igazgatási eszközökkel történő fejlesztését 
részint az Esterházy-uradalmi központ, 
részint pedig a kapitalista nagyüzem, a 
MÁK Rt. akadályozta meg, a háború miatt 
gyakorlatilag 1947-ig. 
A várossá egyesítés történelmi szükségsze-
rűség volt, s a nagy történelmi folyamatok 
által meghatározottan ment végbe. A 
tanulmányból látható az is, milyen prob-
lémákat vetett fel az egységes színvonalú 
működtetés, a városi szintű közigazgatás. 
Mai gondjaink nem kis részben ebből is 
táplálkoznak. Csak egyetlen momentum. 
Nincs igazi városközpont, városmag 60 
évvel később sem Tatabányán. Több mint 
10 km hosszan nyúlik el, és ezzel együtt 
eléggé széttagolt ma is a város szerkezete.

Nem Gerő Ernő találta ki, hogy Tatabánya 
várossá legyen. Tény, hogy a koalíciós bel-
ügyminiszter Nagy Imre és később Rajk 
László hasonló pozíciójú (és pártállású) 
politikus nevével végbement közigazgatási 
egyesítést alulról, 1946 nyarától igen 
markánsan támogatta az MKP helyi 
szervezete. Ez a dokumentumokból is jól 
látható. (Turulaljától Tatabányáig című 
dokumentum-összeállítás.) 1946 május 

TÖRTÉNETI SZÜKSÉGSZERŰSÉG 
ÉS POLITIKAI AKARAT
Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára nemcsak a város 
legfiatalabb intézménye, de hozzá hasonló is alig néhány 
akad az országban. Az 1992-ben megnyílt archívum szakmai 
tevékenységét, az itt folyó tudományos kutatómunkát jól 
reprezentálják kiadványaik. Tatabányai levéltári füzetek cím 
alatt már a 11. mű látott napvilágot. 
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25-én jelent meg az az évi XIII. törvény-
cikk, amely a szénbányák államosítását 
rendelte el. Ennek következtében megszűnt 
a fejlesztésben ellenérdekelt tényező. Azt, 
hogy milyen irányban, milyen ideológiával 
és milyen politikai erővonal mentén, milyen 
célokkal történt a helyszín kiválasztásától 
a folyamat végigviteléig a város alapítása, 
– azt a későbbi fejlemények, az 1947 
augusztus 31-ei választásokat követően 
mutatták meg egyértelműen. Az akkor élt 
kortársak egy része számára is. A huszadik 
század második fele meghatározó módon 
rajtahagyta jellegzetességeit a később szo-
cialistának nevezett bányászváros külső és 
belső arculatán egyaránt. 

A tanulmány gyűjtemény második fe-
jezetében Hétköznapi élet a koalíciós 
években címmel, sokszínű írásokkal tették 
szemléletesebbé a kort, hozták emberköz-
elbe a szerkesztő és a szerzők a már új 
körülmények, más történelmi helyzet napi 
lecsapódásit, tényeit, eseményeit. A szer-
kesztő, Simonik Péter saját tanulmányának 
címében is felveti az alapkérdést. Folytatás 
vagy újrakezdés?! A koalíciós évek helyi 
szociálpolitikája Tatabánya elődközségei-
ben. Mit jelentett az „Új világot építünk 
mi éhgyomorra fel!” – később elhíresült 
lózung második fele akkor és ott? Ösz-
szegzésében szerző megállapítja, hogy e 
korszak szegénypolitikai intézkedései sok 
szempontból hasonlítottak a Horthy rend-
szer megoldásaihoz. De „a koalíciós évek 
szegénypolitikai intézkedéseivel inkább a 
társadalom leghátrányosabb helyzetben 
lévő tagjainak integrációját kívánták elér-
ni.” Egy másik történelmi helyzet, a hábo-
rú utáni kifosztottság „gazdasági problé-
mái azonban nem tették lehetővé az állami 
szociálpolitika intézményrendszerének 
kiépítését, ezért [még] az első esztendők-
ben továbbra is a társadalmi szervezetek 
munkájának volt kiemelt szerepe.”

Szilaj Ákos: Amiről a hírek szóltak...Tallózás 
Felsőgalla dobolási könyvéből (1948-
1953) című összeállításából megismer-
hetjük azokat a szabályokat, rendeleteket, 
amelyek között élte életét a hétköznapi 
bányász- és parasztember. Az így közzétett 
információk, – közel ezer hirdetmény, – az 

egész közönség-
nek, valamennyi 
v á r o s r é s z n e k 
szóltak. Ebből a 
rendkívül változa-
tos közhírré tett 
anyagból, a város 
életét akkoriban 
m e g h a t á r o z ó 
közleményekből 
– közellátási 
gondok, beszol-
gáltatások, adó-
zás, közigazgatás 
stb. nyújt anno-
tált válogatást a 
levéltáros szerző. 
Apró kiegészítés, 
hogy Ravasz Éva hasonló-, két részből álló 
szemelvényes közlése az Itthon című városi 
újság 2002 /12. és 13. számában jelent 
meg. (8.- illetve 10. l)

Különleges, nem levéltári forrástípus 
alapján ugyancsak tematikus válogatást ad 
a Komárom–Esztergom Vármegyei Dolgo-
zók Lapja helyi vonatkozású cikkeiből Ta-
polcainé Sáray Szabó Éva: Mozaikok Ta-
tabánya történetéből… címmel. Röviden 
bemutatja a lap rovatait, munkatársait, 
beállítottságát, a megyei sajtó történeté-
ben elfoglalt helyét. Ezt követően elemzi a 
helyi oktatásról, népművelésről, művészeti 
életről szóló dokumentumokat. A hőskor 
esemény- és művelődéstörténetének ezek 
a szeletei, mozaikjai a városias körülmé-
nyek megteremtésének, a közösség szelle-
mi boldogulásának felemelésének kezdeti 
lépéseit jellemzik. Azok között a ma már 
alig elképzelhető nehézségek között, ami-
ket az előző írás, illetve ezen összeállítás 
közlekedésről szóló rövid fejezete, a fizikai 
lét napi valósága ellenpontoz.
Rendkívül érdekes és értékes, ugyancsak a 
helyi szellemi élet különleges területéről ad 
képet Hlogyik Gabriella nyelvészeti tárgyú 
munkája: Bánhida történeti ragadványnevei 
az 1940-es évek végén címmel. Nemcsak 
azért, mert üdítően hat a történelmi írások 
után, hanem mert belőle megtudhatjuk, 
miként őrizte meg tradicionális falusias 
hagyományait a részben szlovák ajkú előd 
település. Ez azért is gondolatébresztő, 

mert nem árt tisztában 
lenni azzal, mi minden vált 
áldozatává a szocialista 
iparosításnak az előd te-
lepüléseken. A két Galla 
és Bánhida épületei sajnos 
csak részben maradtak 
meg, tisztelet a kivételnek 
Infrastruktúrájuk még ma 
is csak közelítik az előd 
települések között kinőtt, 
majd politikai okokból 
felfejlesztett bányatelep 
utódja, Újváros hasonló 
mutatóit. A volt falvak 
kultúrája, hagyományai a 
zártabb közösségek fel-
bomlásával szintén a múlté 

lettek. Ami megmenthető belőle, azt mu-
tassuk fel. A panelben lakóknak is.
A Dokumentumok című harmadik fejezettel 
is hagyományt folytat e kötetet szerkesz-
tője, amennyiben a II. világháború helyi 
vonatkozásairól készült előző gyűjtemény-
hez hasonlóan itt is korabeli forrásokat 
beszéltet. A városegyesítés körül felmerült 
a Turulalja, mint lehetséges városnév is, 
– ezért került a tematikai egység címébe 
ez a kifejezés.
A Tatabánya Megyei Jogú Város Levél-
tára gondozásában megjelentetett legújabb 
kötetének fontos újdonsága, hogy nem csak 
levéltárosok, de a korszak más kutatói is 
szerepelnek szerzőgárdájában. 
A mű értékes darabja nemcsak az intézmény 
kiadványainak, de a korszakról szóló törté-
nelmi tárgyú szakirodalom átfogó képének 
kialakítását is szolgálja.
Ezen túlmenően e gyűjteményes kötet 
olyan, máig ható helytörténeti/történelmi 
kérdésekben szolgálja a tisztánlátást, ame-
lyek megismerése és megismertetése, át-
gondolása segíthet a huszonegyedik század 
kihívásaira adandó helyes válaszok megfo-
galmazásában. Önmagunk, múltunk meg-
ismerése történelmi távlatú gondolkodást, 
szemlélet igényel. Történeti szükségszerű-
ség, politikai akarat, civil gondolkodás, tett 
és: „Város lesz, valódi!”
(Az újjáépítéstől a községegyesítésig. Tata-
bánya elődtelepülései a koalíciós években. 
2007).

Dr. Horváth Géza
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Az Intézményfejlesztési Terv januári utolsó 
változtatásaival kezdte értékelő köszöntőjét 
dr. Rédey Ákos, a Pannon Egyetem rek-
tora. Az itt is megfogalmazott célok közül 
kiemelte, hogy az intézmény a Közép-Du-
nántúli Régió szellemi fellegvárává kíván 
válni, a társadalmi elvárásokhoz igazodó 
minőségi oktató- és kutatótevékenysége 
által. Sajnálatos tényként említette a 
felsőoktatásba bekerülők létszámának 
csökkenését. Elmondta, hogy az élesedő 
versenyhelyzetben helytállást a kutatási-fej-
lesztési tevékenység erősítésével, valamint 
innovációval lehet megvalósítani, kihasznál-
va a pályázatok nyújtotta lehetőségeket, 
együttműködve a partnerekkel. Így válhat 
a Pannon Egyetem a régió gazdasági mo-
torjává. Ezt követően a rektor vázolta a 

program célját, az akkreditációhoz kap-
csolódó tennivalókat, melyek segítségével 
a minőségpolitikában definiált célokat meg 
tudja valósítani az intézmény.

A délelőtt folyamán dr. Kristóf János ok-
tatási és akkreditációs rektorhelyettes, va-
lamint dr. Szent-
györgyi Szilárd 
m i n ő s é g ü g y i 
igazgató ismer-
tette az akkre-
ditációs jelentés 
fejezeteit. 
Ezt követően dr. 
Csizmadia Tibor 
a kari akkreditá-
ciós jelentésekről 

beszélt, majd Veresné dr. Somosi Mari-
ann, a Miskolci Egyetem intézetigazgató-
helyettese mutattta be az intézményi akkre-
ditációra való felkészülés szempontjait. Az 
akkreditáció, mint minőségügyi folyamat 
címmel Dr. Koczor Zoltán, a MAFB 
tagja tartott előadást. Délután kari rend-
ezvényekkel folytatódott az eszmecsere, 
előadások, fórumok keretében vitatták 
meg fejlesztési lehetőségeiket az egyetem 
polgárai kutatási partnereikkel is.

PANNON EGYETEM NAPJA 
A MINŐSÉG JEGYÉBEN
Nyolcadik alkalommal szervezett minőségügyi programot feb-
ruár 7-én az intézmény dolgozói részére, amelynek fő témája 
az idei akkreditáció volt.

A 2007-es év eredményeit foglalta össze 
beszédében, hangsúlyozta a nemzetközi 
tudományos közlemények kiemelkedő szám-
adatait, a kar oktatóira, kutatóira átlagosan 
két közleményt publikálnak  éves szinten.  
Dr. Friedler Ferenc elmondta, hogy fon-
tosnak tartják a nemzetközi konferenciákon 
történő részvételt, mindezt saját forrásaikból 
fedezik, így oktatóik és hallgatóik egy-
aránt fejlődhetnek. Tavaly hozták létre az 
Egészségügyi Informatikai Kutató-fejlesztő 
központot, megalapították a Pólya György 
Díjat középiskolai tanárok részére, valamint 
a Biros Gábor emlékérmet a hallgatók el-
ismerésére. Az országos szinten egyedülálló 
Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó 

Iskola kecskeméti központtal bővült, itt 90 
diák, Veszprémben 148 vett részt a prog-
ramban. A kar épületében elvégezték az 
akadálymentesítéshez szükséges feladatokat. 
Az elmúlt évben 21 jelentős vállalattal foly-
tattak közös kutató-fejlesztő tevékenységet, 
a szakképzési támogatást nyújtó cégeknek is 
köszönetet mondott, amiért lehetővé tették 
az oktatás színtereinek modernizálását. 
Ezt követően a dékán kiemelte, hogy a Mű-
szaki Informatikai Kar a felsőoktatás új, két-
ciklusú képzési szerkezetre való áttérésében 
úttörő szerepet vállalt, amikor – országosan 
elsőként – alapképzést, mérnök informatikus 
BSc szakot indított 2004-ben, hallgatói 
közül 17-en vehetik át diplomájukat a 

szombati ünnepségen dr. Mang Béla, a szak 
kísérleti indítását támogató államtitkártól. A 
végzett hallgatók közül tizenegyen folytatják 
tanulmányaikat a most induló Mérnök Infor-
matikus mesterszakon.
A kar 75 friss diplomása nem küzd elhe-
lyezkedési gondokkal, hiszen a három fon-
tos feltételnek – angol nyelvtudás, elhiva-
tottság és szakmai referenciák – birtokában 
kapják meg oklevelüket. Az oktatási célok 
között szerepel, hogy a piaci igényekhez 
közelítve országosan egyedülálló módon 
projektreferenciával rendelkező hallgatókat 
képezzenek. Ennek érdekében a hallgatók 
tanulmányaikat fél évre felfüggesztve, 
ösztöndíjasként vesznek részt a projektte-
vékenységben, hiszen a Pannon Egyetem 
Műszaki Informatikai Karának célja, hogy 
szakmai karriert építsenek.

Biró Viktória

A MŰSZAKI INFORMATIKAI KAR 
EREDMÉNYEIRŐL
A Pannon Egyetem keresztféléves diplomaátadó ünnepségéhez 
kapcsolódva tartott sajtótájékoztatót a Műszaki Informatikai 
Kar dékánja, dr. Friedler Ferenc február 8-án.
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FELHÍVÁS
PÁLYÁZZON KÖNYVEKRE!

SZÉKESFEHÉRVÁRON A VOK KÖNYVTÁR 2007. DECEMBER 31-ÉN BEFEJEZTE MŰKÖDÉSÉT.

ÁLLOMÁNYA MINTEGY 40 EZER KÖTETBŐL ÁLL (ISMERETTERJESZTŐ, SZÉPIRODALOM). A VIDEOTON HOLDING ZRT. 
FELVÁLLALTA AZT A FELADATOT, HOGY – A KÖNYVEKET ADOMÁNYKÉNT – OLYAN INTÉZMÉNYEKNEK JUTTASSA, AMELYEK 
MEGFELELŐEN TUDJÁK AZOKAT HASZNOSÍTANI. 
A VIDEOTON HOLDING ZRT. SZÁNDÉKAI SZERINT OLYAN ÖNKORMÁNYZATI, VÁROSI, MEGYEI, HATÁRON TÚLI 
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKNEK, KÖNYVTÁRAKNAK, ISKOLÁKNAK KÍVÁNJA EZEKET ÁTADNI – LEHETŐSÉG SZERINT MINÉL 
NAGYOBB EGYSÉGBEN –, AKIK A KÖNYVTÁR HAGYOMÁNYAIT ÁPOLVA, VÁLLALJÁK HOSSZÚ TÁVON A KÖNYVTÁRI 
FUNKCIÓ MEGŐRZÉSÉT. 
OLYAN PÁLYÁZATOKAT VÁRNAK, AMELYEK MEGGYŐZIK AZ ADOMÁNYOZÓT ARRÓL, HOGY A MŰSZAKI, SZÉPIRODALMI, 
NYELVI ÉS IFJÚSÁGI KÖNYVEK JÓ HELYRE KERÜLNEK, ÉS TOVÁBB SZOLGÁLHATJÁK AZ OLVASÓKAT. SZÍVESEN FOGADJÁK 
AZOKAT A PÁLYÁZATOKAT, AMELYEK A KÖTETEKET AKÁR TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK ÁLTAL A KÜLFÖLDI 
MAGYAROKHOZ JUTTATJA EL, ÉS ÍGY AZOK A  MAGYAR NYELV TANULÁSÁT, GYAKORLÁSÁT SEGÍTHETIK. 

A KÖNYVEK ÁTADÁSA TÉRÍTÉSMENTES, AZ ÉRDEKLŐDŐKNEK CSAK A SZÁLLÍTÁSRÓL KELL GONDOSKODNIUK.
AZ IGÉNYEKET AZ ALÁBBI EMAIL CÍMRE KÉRJÜK MEGADNI:

VTIPV@IPV.VIDEOTON.HU,

2008. FEBRUÁR 28-ÁIG.

Harmincöt hátrányos helyzetű kis-
település számára összesen 15 millió 
forint támogatást szavazott meg a 
Veszprém Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése szilárdhulladék gazdál-
kodási rendszer kiépítésének ön-
erejéhez. Az erről szóló szerződést 
feburár 15-én, csütörtökön írták alá 
az illetékesek a megyeháza Szent Ist-
ván termében.
 
Az Észak-balatoni Térség Regionális 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormány-
zati Társulás  158 települési ön-
kormányzattal alakult meg Veszprém 
megyében.
Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei 
Közgyűlés elnöke köszöntőjében el-
mondta: napjainkban különösen nehéz 
helyzetben a kistelepülések vannak, 
ugyanis náluk nem jellemzőek a helyi 
adóbevételek, amelyeket fejlesztésre és 

egyéb kiadásra fordíthatnának. A me-
gye közgyűlése felelősséget érez irántuk, 
ezért szavazta meg számukra a 15 millió 
forint támogatást. A megye idén 150 
millió forintot különít el a települések 
beruházásainak önerős támogatására, és 
ezen felül  20 milliót hátrányos helyze-
tű kistelepüléseknek szánnak.  Az elnök 
utalt arra, hogy később is kiemelten ke-
zelik a falvakat, községeket, akik mindig 
is számíthatnak az együttműködésre.
Czaun János Veszprém alpolgármeste-
re, a társulás elnöke köszönetét fejezte 
ki a megyének a támogatás miatt. 
A mostani közel 8 milliárd forintos 
projekt 50 százaléka uniós pénz, 40 
százaléka állami támogatás, a fennma-
radt 10 százalék pedig az önkormány-
zatokat terheli. Ez utóbbi önmagában 
is egy milliárd forintra tehető. A be-
ruházás hulladékgazdálkodási rendszert 
foglal magában, amely szerint Ajkán, 

Balatonfüreden, Pápán, Tapolcán és 
Veszprémben hulladék átrakókat és 
előválogatókat építenek ki. Összesen 
400 darab szelektív hulladékgyűjtőt 
is kihelyeznek. A beruházást 2009 év 
végéig fejezik be, a finanszírozás 2010 
végéig folyik. Terveik szerint második 
ütemként a rekultivációt is elkezdik, 
130 elavult lerakóhely rendbetéte-
lével. Ezt 100 százalékban újabb uni-
ós pályázati pénzből valósítják meg. 
Dr. Zsédenyi Imre főjegyző utalt arra, 
hogy a megye külön súlyt helyez a 
környezetvédelemre, amelyet a mostani 
beruházás, illetve támogatás is igazol. 
Simon Lajos, Dabronc polgármestere, 
a Sümeg Többcélú Kistérségi Társulás 
elnöke üdvözölte, hogy a megye meg-
kereste a kistelepüléseket, hogy együtt 
kedvezőbb tarifák mellett lépjenek ki a 
liberalizált energiapiacra.

Kovács Erika

TIZENÖT MILLIÓT ADOTT A MEGYE A KISTELEPÜLÉSEKNEK

mailto
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Ezért az értékleltár elkészítésébe a lakosság minél széle-
sebb körét kívánja bevonni, ezen belül kiemelten az egyes 
városrészekben élőket egy Jövőműhely sorozat keretében, 
illetve kiemelt aktivitással az általános és középiskolás 
diákokat, a fiatalokat, valamint a te-
matikailag csoportosítható különböző 
társadalmi rétegeket, vállalkozásokat, 
civilszervezeteket, kamarákat, egy-
házakat stb.   
Az értékleltár széles társadalmi 
konszenzuson alapuló elkészítésének 
elsődleges célja egy innovatívabb 
fenntartható városfejlesztési stratégia 
kialakításnak elősegítése és a Komá-
rom-identitás erősítése. Az értékleltár 
elkészítésének folyamatában alapvető 
érdek az interaktív társadalmi kom-
munikáció kiszélesítése, mert csak így 
születhet meg egy olyan értékleltár-
konszenzus, amely Komárom jövőké-
pét erősítheti.
2008. február 14. és március 4. 
között Komárom 7 városrészében 
rendezi meg Komárom Város Ön-
kormányzata a Lakossági Jövőműhely 
sorozatot, a városi értékleltár elkészí-
tésének célját szolgáló újszerű progra-
mokat. A szervező minden városrész 
Lakossági Jövőműhely rendezvénye 
előtt egy héttel bemutató és egyben 
invitáló kiadványt juttat el az érintett 
lakosságnak.
2008. március 14. és április 1. 
között pedig Tematikus Jövőműhely 
című kerekasztal beszélgetéseken a 
város vezetői, a szakemberek és a 
szervezők a komáromi értelmiség, a 
versenyszféra, az ifjúság és a civilek 
képviselőivel találkoznak és cserélnek 
gondolatokat. 
A társadalmasítás kiemelt célkitűzése, 

a Komáromi diákok aktív bevonása az értékleltár-készítés 
folyamatába. Ennek egyik motiváló módszere lehet, hogy a 
különböző korú diákok részére – a korosztályi sajátosságo-
kat figyelembe véve – „Értékünk Komárom” címmel 2008. 
februárjától internetes játékot, rajz- és fotópályázatot, 
valamint március 20-án egy értékfeltáró, „interaktív” városi 
diáknapot szervezünk Értékleltár-túra címmel.
A lakossági és a tematikus jövőműhely programok részt-
vevőinek javaslatait, a közös gondolkodás eredményeit, 
a diákpályázatok során összegyűjtött rajzokat, fotókat és 
információkat az önkormányzat által delegált szakemberek 
elemzik és dolgozzák fel. Az eredményeket összefoglaló 
kiadvány formájában hozzák nyilvánosságra. 

1. 2008. február 6. szerda 
Rajz-, fotó- és internetes diákpályá-
zatok meghirdetése 
2. 2008. február 14., csütörtök 
Lakossági Jövőműhely: Szőny
3. 2008. február 15. péntek La-
kossági Jövőműhely: Városháza és 
környéke
4. 2008. február 20. szerda, 
Lakossági Jövőműhely: Koppánymo-
nostor 
5. 2008. február 21. csütörtök, 
Lakossági Jövőműhely: Laktanya
6. 2008. február 26. kedd, Lakos-
sági Jövőműhely: Monostori erőd
7. 2008. február 28. csütörtök, 
Lakossági Jövőműhely: Molaj
8. 2008. március 4. kedd, Lakossá-
gi Jövőműhely: Csillag erőd
9. 2008. március 7. péntek Di-
ákpályázatok beküldési határideje, 
valamint lezárása 
10. 2008. március 11. kedd, 
Tematikus jövőműhely: civil szféra, 
kisebbségi önkormányzatok
11. 2008. március 18. kedd, Te-
matikus jövőműhely: értelmiségi
12. 2008. március 20. csütörtök 
Értékleltár-túra címmel Komáromi 
Városi Diáknap megrendezése, a 
diákpályázatok eredményhirdetése és 
díjkiosztója 13. 2008. március 
28. péntek, Tematikus jövőműhely: 
ifjúsági
14. 2008. április 1. kedd, Tema-
tikus jövőműhely: versenyszféra

ÉRTÉKLELTÁR KOMÁROMBAN
Komárom Város Önkormányzata elhatározta, 
hogy elkészíteti a helyi értékleltárt, a termé-
szeti, kulturális, szellemi és egyéb védendő 
helyi értékek feltárásával, illetve egy összefog-
laló kiadványban ezek megjelentetését. Ezzel 
kinyilvánította, hogy Komárom értékeinek 
megőrzése és áthagyományozása az utókor 
számára a ma élők kötelezettsége.
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JÁTÉK, NEM CSAK GYEREKEKNEK
A vasútmodellezés soha nem tartozott az 
olcsó hobbik közé. Persze minden ilyen 
tevékenységnek több szintje van. Ha az 
ember bemegy egy modellboltba csemeté-
jével 15-20 ezer forint körüli összegért már 
be tud szerezni olyan kezdőkészletet, amivel 
a gyermek nagyon jól el tud szórakozni. 
Hiszen micsoda öröm az a gyerekszobában, 
mikor az összeállított ovális pályán megindul 
kis szerelvényünk. Ez tökéletesen kielégíti 
egy 10 év körüli gyermek vágyát, azonban 
ha mondjuk az apuka is vonzódik ehhez a 

sajátos világhoz akkor már sokkal árnyaltabb 
a kép. Ne legyenek illúzióink, a kiállításokon 
szereplő, és otthon a szobában vagy szekrény 
tetején pihenő terepasztalokat nem a 10 éves 
kisgyermek álmodja meg és állítja össze. 

KÖNNYŰ ELTÉVEDNI
Amikor valaki eldönti, hogy különösebb 
előismeretek nélkül vasútmodellezésre adja a 
fejét, bizony könnyen bajba kerülhet. Négy, 
különböző méretű szabvány terjedt el a mo-
dellezés világában, ebből kettő olyan van, 
ami kis hazánkban is nagy számban kapható. 
A H0-ás és a TT szabvány a legnépszerűbb, 
míg az N-es és a Z típusú szabványok 
ritkábbak és nehezebben beszerezhetőek. 
Legfontosabb különbség a szabványokban 

a méretarányuk. A H0-ás szabvány 1:87 
kicsinyítési arányt használ. Ennél ugyan van 
egy nagyobb, az S-es méret, ami 1:45-höz 
arányban kicsinyített darabokból áll, de ez 
rendkívül nagy helyigénye miatt nem örvend 
nagy népszerűségnek. A TT szabvány 1:
120, az N-es 1:160, míg a Z típusú 
modellek 1:220 arányban vannak elkészítve, 
jelentősen kisebb helyigényűek, mint a H0-ás 
modellek, azonban nehezen beszerezhetőek, 
és általában jóval drágábbak is.
Kiválasztottuk a szabványunkat, de hogy 
ne legyen olyan könnyű a dolgunk, további 

nehézségekbe is ütközhetünk. Hiába a H0-
ás szabvány, az csak a méretekre, illetve a 
sínpárok nyomtávjára vonatkozik. A külön-
böző gyártók azonban korántsem egyforma 
síneket hoztak forgalomba az idők folyamán. 
Újabban a profil sínek vannak leginkább el-
terjedve, kis papucs-szerű csatlakozójukról 
könnyű felismerni őket (legnépszerűbb gyár-
tók a Rocco és a Piko cég). Régebbi típus a 
kalapsín, amik csatlakozója nem papucsszerű, 
hanem a sínek egymásba csúsztathatóak. És 
még további két-három féle csatlakozási 
típust felsorolhatnánk, azok közül, amik 
hazánkban előfordulnak.
Szerencsére a mozdonyok és a vagonok terén 
nincsenek ilyen jellegű eltérések, hiszen az 
1:87-es méretaránynak megfelelően azonos 

nyomtávúra készültek, így ha megvan a körpá-
lyánk, vasútparkunk könnyen bővíthető. Csak 
győzzük pénzzel.

TEREPASZTAL ÉPÜL
Eljön az idő, mikor már a padlón körbefutó 
kisvonatnál mindenki többre vágyik. Hiszen 
valljuk meg őszintén, minden modellezés 
csúcsa, ha egy „élő” terepasztalt tudunk 
összeállítani. Ehhez talán a vasútmodellek 
nyújtják a legjobb hátteret és lehetőséget. 
Számtalan kiegészítő kapható boltokban, 
vagy akár fabrikálható házilag azoknak, akik 
elég ügyesek hozzá. Fák, hegyek, alagutak, 
komplett városok építhetők fel, és rend-
ezhetők egy „asztalra”, hogy minél teljesebb 
vizuális élményt nyújtsanak. A szórakozásnak 
persze megvannak a maga költségei. Váltók, 
új sínek, kocsik, mozdonyok, házak, az egész 
rendszer elektronikai összedrótozása mind-
mind újabb összegeket emészt fel, ezért is 
tartják a vasútmodellezést a nagy gyerekek 
játékának. 

DIGITÁLIS TECHNIKA A MODELLEZÉSBEN
Ahogyan a világon mindenhova, a digitális 
technológiák a vasútmodellezésbe is beszi-
várogtak, és napjainkban már meghatározzák 
az „iparág” jövőjét is. Terepasztalunkat már 
nem csak kézi vezérlőközpontról, hanem egy 
számítógépről is könnyen irányíthatjuk, szer-
elvényeket, sorompókat és váltókat kezelve 
billentyűzetünkkel. Ehhez olyan mozdonyokra 
van szükségünk, amelyekbe beleépítették az 
irányításhoz szükséges digitális chipet, illetve 
olyan sínpályára, amely ennek az új techno-
lógiának megfelelően készült. Egy későbbi 
alkalommal bővebben is foglalkozom majd 
a digitális és az analóg modellezés közti 
különbségekkel, előnyökkel-hátrányokkal.
A vasútmodellezés kapcsán bátran kijelent-
hető: a határ a csillagos ég! Aki egyszer 
rákap erre a hobbira – akár saját vágyai, akár 
gyermekei miatt –, az menthetetlenül rabjává 
válik. A játék különös varázsa és az alkotási 
vágy együtt hozza felszínre a gyermeki lelket 
bárkiből, és valljuk be bátran, néha nagyon jó 
kicsit gyerek lenni megint.

Veér Zoltán

ÉPÍTSETEK VASUTAT...
Merjünk kicsit gyermekek maradni
A 80-as évek második felében indult el igazán hazai hódító útjára 
a vasútmodellezés. Igaz, azóta a Jugoszláviából behozott sínpáro-
kat és szerelvényeket nyugati gyártók termékei helyettesítik, maga 
a cél azonban nem változott. Szórakozni és szórakoztatni, és 
bizonyos értelemben alkotni, hiszen, valljuk meg, már egy kisebb 
terepasztal összerakása is igen komoly és nehéz művelet.
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A leggyengébbek Magyaror-
szág gazdasági mutatói a Kö-
zép-Kelet-európai régióban. A 
multik dübörögnek, a kis- és 
középvállalkozók viszont a túl-
élésért küzdenek – mondták az 
előadók a gazdasági évnyitón 
a megyeházán február 6-án, 
szerdán, amelyet ezúttal is a 
Veszprém Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara (VMKIK), 
valamint a Veszprém Megyei 
Önkormányzat szervezett.

Megyénk vezető gazdasági szereplőinek 
legjelentősebb éves találkozóján dr. 
Markovszky György, a VMKIK elnöke 
köszöntőjében kiemelte az innováció, a 
beszállítóik szerepét, amellyel fokozni lehet 
a magyar gazdaság versenyképességét. 
Simor András, a Magyar Nemzeti Bank 
(MNB) elnöke előadásában a tőke, a 
munka és a termelékenység mennyiségét, 
minőségét bírálta. Látványos a központi 
költekezés, amelynek csökkentésére nagy 
szükség lenne az adóemelések helyett. 
Kevés a beruházás, nő a munkanélküliség, 
a foglalkoztatás főként a nők, idősebbek 
és a fiatalok körében gyenge, képzetlen a 
tartalék munkaerő. 
A hazai körülmények, a lassuló európai 
gazdasági növekedés miatt az MNB-nek 
nem nyílt lehetősége arra, hogy a kamato-
kat jelentősen csökkentse – fogalmazott az 
előadó. A nyolcszázalékos infláció, a más-
fél százalékos növekedés mellett célszerű 
lenne, ha a kormány nem az egész országot 
sújtaná az elvonásokkal. Simor András a 
megoldások között a további költségvetési 
kiigazítást, a vállalati adók és szociális kia-
dások csökkentését, a termékpiaci verseny 
bővítését emelte ki. 
Az MNB 2009-re háromszázalékos in-
flációval számol, noha az olajár kérdőjeles.
– Háromszázezer embernek adnak munkát 
Magyarországon, a beáramló tőke 28 szá-

zalékát, az újra befektetett jövedelem felét 
adják, és modern termelési technológiát 
hoztak a német cégek – hangsúlyozta Vahl 
Tamás, a Német-Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke.  Főként a járműiparban, 
a kereskedelemben, a szállításban, a hírköz-
lésben és az energetikában vannak jelen. 
A magyar munkaerő motivált, képzett, de 
rugalmatlan. A körülmények kiszámíthatat-
lanok, drágák a hitelek, az adók változnak, 
a járulékos bérköltségek Európában itt 
a legmagasabbak, az euró bevezetése 
2014-ben várható. Egyre több német cég 
megfontolja a magyarországi befektetést, a 
további működést.

– Pályán kívül, vagy partvonalon belül? 
– kérdezte dr. Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Mint 
mondta sok jó gazdasági ötlet elvérzik a 
politikai küzdelemben. Erősödik a régiók 
és kistérségek különbsége, reform „bar-
kácsolás” folyik, és nincs együttműködés. 
A top 15 cégei adják az export negyven, 
a top 25 cégei az ötven százalékát. A 

100-as top lista cégei hozzák a külföldi 
tőke 53,7 százalékát, ők foglalkoztatják 
a munkavállalók negyedét,és a tb-bevétel 
közel ötven százalékát fizetik, adják a teljes 
hazai hozzáadott érték felét, az átlagjöve-
delem náluk kétmillió forint felett van.  A 
teljes hazai kivitel 80 százalékát külföldiek 
produkálták.
.A beruházások nem élénkítik a gazda-
ságot, tavaly ötven ravatalozó felújítására 
361 milliót költöttünk.  Alapvető a politi-
ka és a gazdaság párbeszéde – vélekedett 
az előadó. 

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés 
elnöke kiemelte a kkv-k nehéz helyzetét 
a megyében is, és utalt a kamara és az ön-
kormányzat jó együttműködésére.  Szerinte 
túlzott az esélyegyenlőtlenség a multik és 
a kisvállalkozók között. Kifogásolta, hogy 
máig nem történt meg az M8-as út kor-
szerűsítése, amely a nyugati határszélre 
vezetve élénkítené a gazdaságot.

Forrás: www.vpmegye.hu

GAZDASÁGI ÉVNYITÓ 
VESZPRÉM MEGYÉBEN

Válaszút előtt a magyar gazdaság: pályán kívül vagy partvonalon belül?
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Nagy sikert aratott a Kistérségi 
Európai Uniós és Idegenforgal-
mi Kht. nemrégiben napvilágot 
látott elektronikus kiadványa, 
a Dunaújvárosi Kistérség tu-
risztikai marketing CD. Az ér-
deklődők és érintettek köréből 
számos pozitív visszajelzés 
érkezett a hiánypótló kiad-
ványról. 

TOVÁBBI EGYÜTTMŰKÖDÉS
A kiadvány megjelenését követően a kht. 
ügyvezetője, dr. Bocsi Andrea a kistérség 
nyolc településére is eljuttatta a turisztikai 
CD-t, a polgármesterekkel történt talál-
kozókon pedig a kistérségi települések és 
a Kistérségi Európai Uniós és Idegenfor-
galmi Kht. együttműködésének további 
lehetőségeiről tárgyaltak. A turisztikai mar-
keting CD továbbra is az érdeklődők ren-
delkezésére áll a Tourinform Dunaújváros 
irodájában, és városunk és kistérségünk 
Utazás kiállításon történő megjelenésének 
is újdonsága lesz – méghozzá az iroda 
gondozásában készülő dunaújvárosi város-
marketing CD-vel együtt.

PROSPEKTUS-PALETTA: BŐVÜLÉS
A hírcsokor következő eleme, hogy újabb 
kiadvánnyal bővül a Tourinform Dunaújvá-
ros prospektus-palettája. Február 19-étől 
újra elérhető a Falusi Turizmus Szálláshely 
katalógus idei, frissített változata, melyben 
a Falusi és Agroturizmus Országos Szövet-
sége napraforgós besorolása alapján részle-
tezi a magyarországi falusi szálláshelyeket. 
A brosúra térítésmentesen hozzáférhető a 
Vasmű út 10/a alatti címen működő Tou-
rinform Irodában. 

TICKET EXPRESS: BŐSÉGES KÍNÁLAT
A Kistérségi Európai Uniós és Idegenfor-
galmi Kht. irodájában 2004 óta működik 
a Ticket Express Jegyiroda, amely lehetősé-
get biztosít a dunaújvárosi és városkörnyéki 
lakosoknak is arra, hogy a fővárosba utazás 
nélkül jussanak hozzá budapesti, országos 
vagy külföldi koncertjegyekhez, kiállítási 
és múzeumbelépőkhöz. A részleteket dr. 

Bocsi Andrea foglalta össze:
– Az irodában is elérhető online értékesítői 
rendszerünkön keresztül elérhetővé válnak 
nemcsak a hazai, de a környező országok 
rendezvényeinek jegyei is (Ausztria, Hor-
vátország, Lengyelország, Szlovákia, Szlo-
vénia). Fontos tudnivaló, hogy a Kistérségi 
Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. nem 
számít fel kezelési vagy egyéb többletkölt-
séget: csupán a jegy eredeti árát kell az 
érdeklődőknek megfizetniük. Jó hír, hogy a 
népszerű kiállításokra kapható jegyek hely-
ben történő megvásárlása által elkerülhető 
a sorban állás – hagyománnyá vált például, 
hogy a Szépművészeti Múzeum leglátoga-
tottabb kiállításaira is árusítunk belépőket. 
A színházi- és koncertprogramok többsé-
génél az érdeklődők kiválaszthatják saját 
helyüket is. 

Végül következzék egy kis ízelítő az aktuá-
lis Ticket Express ajánlatból – azzal a hoz-
záfűzéssel, hogy az irodában lehet belépőt 
vásárolni a március 15-én 
este a Dunaferr Sport-
csarnokban rendezendő, 
A Musical Csillagai 
Show című összeállításra 
is! De következzenek a 
Ticket Express kínálat leg-
vonzóbb ajánlatai:

– A Mediciek fénykora, 
kiállítás a Szépművészeti 
Múzeumban május 18-
ig (jegyár: 1400 Ft és 
2800 Ft)
– Carmen – Monumen-
tális opera, április 23., 
Papp László Budapest 
Sportaréna (jegyek: 
6500-19.000 Ft)
– Chris Rea koncert 
március 3., Papp László 
Budapest Sportaréna (je-
gyár: 9900-19900 Ft)
– Esti Showder Fábry 
Sándorral – több idő-
pontra (jegyár: 1890 
Ft)

– Ghymes 25 éves születésnapi koncert, 
március 28., Debrecen Főnix Csarnok 
(jegyár: 2900-9900 Ft)
– Nightwish koncert, március 5., Jég 
és Rendezvénycentrum (jegyár: 6900-
7500 Ft)
– STOMP, április 1-6., Papp László 
Budapest Sportaréna (jegyár: 7500-
19000 Ft)
– Uriah Heep, március 27., Petőfi Csar-
nok (jegyár: 6900 Ft)

A fentiek mellett folyamatosan kaphatók 
színházjegyek több budapesti intézmény 
sikeres bemutatóira is – Madách Színház, 
Operettszínház, Komédium –, a részle-
tekről természetesen a kht. irodájában, a 
25/500-148-as vagy 25/500-149-es 
telefonszámok bármelyikén, illetve a szer-
vezők központi e-mail címén kaphatnak 
további információt az érdeklődők!

Forrás: dunaújváros.com

KISTÉRSÉGI KHT.: KÍNÁLATBŐVÍTÉS!
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– Mióta működik a Zenei Egyesület, 
és milyen céllal hozták létre?
– 1995-ben, tizenhárom éve – az egye-
sületek közül az elsők között – alakultunk 
meg. A sváb nemzetiségi hagyományok 
őrzőiként – még a rendszerváltás előtti 
időkben is – sokat jártunk külföldre, így 
láthattuk, hogy mire képes a közösség, 
egy hiteles szervezet, mely támogatható. 
Az egyesületet azért hívtuk életre, hogy 
összefogja az amúgy ma is önálló „sejte-
ket”, csoportokat, de mégis legyen egy 
közös bázisunk, amely némi anyagi hátteret 
is képes biztosítani. Úgy gondoltuk, így 
egy picit nyugodtabban tudjuk majd tenni 
a dolgunkat, s az élet mindezt vissza is 
igazolta.
– A községben ismert és elismert az 
egyesületünk, sőt az önkormányzat is 
támaszkodik ránk, hiszen a művészeti cso-
portjaink nagyon nagy rangot jelentenek. 
A községnek van olyan „produkciója”, 
amellyel ki tud lépni, különféle fórumokon 
meg tud jelenni. Ez pedig nagy dolog. 
Gyakorlatilag mi nyitottunk Európa felé 
– francia, német, dán, skót területekre 
–, s először a mi csoportjaink jutottak el 
ezekre a területekre. Tarjánban nem igazán 
volt jellemző az idegenforgalom, ma mini 
turisztikai központtá váltunk. Az idelátoga-
tók zöme először a zene kapcsán került ide, 
s azóta vissza-visszajárnak. A csoportjaink 
szép sikereket érnek el, a Sramli Kings 
zenekarunk például országos hírnévre tett 
szert, rengeteg felkérést kapnak.

– Az egyesület a svábbálon kívül is 
szervez eseményeket?
– Alapvetően feladatunk a nemzetközi 
kapcsolataink ápolása. Valamennyi cso-
portunk rendszeresen jár Németországba, 
Franciaországba. A rendezvényeink közül 
a legfontosabb a Tarjáni Zenei Fesztivál, 
amelyre évről évre egyre több külföldi 

csoport érkezik. A nemzetközi együttesek 
szívesen lépnek fel a tánccsoportok, ma-
zsorettek és zenekarok seregszemléjén.
A másik fontos rendezvényünk a kórus-
találkozó, melyet közvetlenül a svábbál 
másnapján rendezzük meg, 10 községből 

10 csapattal. Csak német nemzetiségi 
csoportok lépnek fel ezeken az alkalmakon. 
Az idén közel négyszázan voltak kíváncsiak 
erre a rendezvényünkre.

– A svábbál talán az egyik legnép-
szerűbb programjuk, régi hagyo-
mány ez?
– A svábbál alkalmával minden évben 
őseinket idézzük meg, rájuk emlékezünk, 
akik 270 éve kerültek erre a vidékre. Mi 
sváboknak tartjuk magunkat. A svábbál már 
nagyon régi hagyomány, még a szocialista 
időkben is rendszeresen megrendezték. 
Aztán a rendszerváltás utáni években 
valahogy elsikkadt, s mi ezt a hagyományt 
élesztettük újjá. A mai nívóját fokozato-
ssan sikerült kialakítanunk. Nagyon fontos, 
hogy ez több egy bulinál. A célja, hogy 
bemutassuk a hagyományos népviseleteket, 
szokásokat. Ez egy alkalom, hogy szóljunk 
az ősökről. Ehhez mindvégig ragaszkod-

tunk. Farsangi bál ugyan, de a színvonalat 
mindig magasan tartottuk. Kulturáltan tud 
itt ünnepelni sváb és nem sváb egyaránt, 
hiszen az köztudott, hogy a közel 800 
fős vendégseregnek csupán a fele német 
nemzetiségű.

– A svábbál egyik üde és különleges 
színfoltja az úgynevezett rozmaring 
árverés? Mit takar mindez?
– A sváb hagyományokban a rozmaring 
egész életünkben elkísér bennünket. Ott 
van a születésünkkor, a keresztelőn, a há-

zasságkötéskor – amikor rozmaring koszorú-
val a fején esküszik örök hűséget a vőlegény 
– , s ott van a mindennapokban a templom 
oltárán, és végül egészen a ravatalozóig el-
kíséri valamennyiünket. A rozmaring a 
tisztaságot képviseli. Úgy tartják, hogy aki 
birtokolja, egészséges marad. Éppen ezért 
a községben nagy becsben tartják, ápolják, 
gondozzák. A bálon minden esztendőben 
árverésre bocsátunk egy-egy gyönyörű 
példányt. Persze mindez valójában nem 
a pénzről szól, inkább a hagyományte-
remtésről. Az idén már a tizenharmadik 
szerencsés rozmaringtulajdonosunkat kö-
szönthettük. A hagyománynak az is része, 
hogy a rozmaringtulajdonosok név szerint 
is bekerülnek Tarján történetébe, és évente 
díszvendégként, ingyenesen vehetnek részt 
a svábbáljainkon. Reméljük, még sok roz-
maringtulajdonost köszönthetünk majd az 
évek során.

Cseh Teréz

REGIONÁLIS SVÁBBÁL TARJÁNBAN
Immáron 13. alkalommal szórakozhattak a bálozók, hagyomány-
őrzők a tarjáni svábbálon. A 800 fős rendezvénynek a település 
impozáns tornacsarnoka adott otthon. A rangos esemény szer-
vezője a tarjáni Zenei Egyesület, munkájukról, rendezvényeikről 
és a svábbálokról sok érdekeset tudhattunk meg Stréhli György-
től, az egyesület vezetőjétől.
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Ha már elfogadtuk, tehát valóban össze-
kapcsoltuk az okot (stressz) és az okoza-
tot (betegség), joggal kérdezhetjük – na 
jó, és akkor most mit csináljak? A megol-
dást dr. Guseo Andrástól kérdeztük, aki 
ideggyógyász, pszichiáter, fejfájás speci-
alista, az agyérbetegségek specialistája, 
mindemellett stresszkontrollra tanít.

– Honnan indult a stresszkontroll?
– Évtizedek óta követek egy autoimmun-
beteg csoportot – ezt a betegséget jól 
lehet mérni, hiszen vannak jobb és rossz-
abb időszakok, előfordul hogy a beteg 
mindenféle előzmény nélkül 
egyik reggel  bénulással 
vagy vakon kel fel. A ke-
zelésekkel többnyire vissza 
lehet állítani az „eredeti“ 
helyzetet, ám az esetenként 
újra romolhat. 
A harminc éve beteg em-
ber életét végigkövetve azt 
látom, hogy a 18 évesen, az 
érettségi környékén kialakult 
a betegség 5-10 évre eltű-
nik, bizonyos időszakokban 
viszont rosszabbodik. Azt 
kezdtem el vizsgálni, hogy 
az ember egyszer miért van 
olyan jól, és utána miért olyan 
rosszul? Mi történhetett 
azokban a periódusokban, 
amikor kiújult a betegség? 
Sok esetben saját adataim 
voltak, hiszen lejegyeztük a 
lehetséges kiváltó faktorokat; 
vírusos fertőzéseket, vagy mást – és sok 
helyütt olvastam lehetséges előzményként 
a családi, munkahelyi problémákat. Visz-
szatérve az esetekre a beteggel  együtt 

gondolkodva több év távlatából, amikor 
már tisztábban lát, nagyrészt kiderült, hogy 
– bár az autoimmun betegségeket általában 
genetikai faktor okozza, a betegség súly-
osbodásáért a stresszes körülmények fel-
elősek, így leszűrhető, hogy a betegeknél 
elsősorban a stresszt kell kezelni. 

– Erre képes a beteg önmaga, vagy 
kapnia kell gyógyszeres kezelést?
– Az ember játsza a vezető szerepet, 
neki kell megtanulnia kezelni a stresszt. 
A mai gyakorlat erre a tablettaszedés. A 
baj azonban nem oldódik meg, csak az 

ember lesz fásult, érdektelen a probléma 
iránt. 
Mindenki gyorsan akar reagálni, a nega-
tív dolgok sokáig lekötik a figyelmet, és 
ezekről nem is tudjuk, mekkora gondot 

okoznak. Tragikus gyorsasággal hunyt el 
egy betegem, akit annyira idegesítettek 
az autoimmun betegsége okozta tünetek 
– nem volt képes járni, és így például 
nem tudott elmenni a fia ballagására 
– hogy napról napra rosszabbodott az 
állapota, míg végül a legjobb tudásom 
ellenére elveszítettem. Meg kell tan-
ulnunk leküzdeni, leállítani ezeket a 
folyamatokat, hiszen azok az emberek, 
akik szoronganak, depressziósak, gyor-
sabban uralkodik el felettük a betegség, 
maradnak vissza tünetek, és előbb-utóbb 
itthagynak minket. 

– Az emberi agy ezek szerint be-
tegséget és gyógyulást is képes 
véghezvinni. Általánosságban véve 
a megbetegedések hány százalé-
káért felel a stressz?
– Nincsenek ilyen irányú kutatási eredmé-
nyeim, de érzésem szerint nagy százalék-
ban. A hirtelen halálesetek harmincéves 

korban megszaporodtak – a 
húsz évvel ezelőtti adatok-
hoz képest számuk tízezerrel 
megnőtt, amelyben benne 
vannak a közúti balesetek 
is. Azonban a stressz okozta 
szívmegállás is sokkal gyako-
ribb mára. Negyven fölött 
fordul a kocka, addigra már 
több a betegségből eredő 
halál, szemben a balesetivel, 
és ezen betegségek nagy-
része a stressz miatt van. A 
közelmúltban két kollégámat 
veszítettem el – mindkettő 
munka nélkül maradt. 
A stressz komoly, alattomos 
és láthatatlan gyilkos. Nincs 
szükség rákkeltő anyagra, 
hogy valaki daganatos legyen 
– elég, ha rossz gondolatot 
helyeznek el az elméjében, 
és az teszi a dolgát. 

– Az ember hajlamos a túlzásokra, 
így arra is, hogy a ló túloldaláról 
fölöslegesen idegesítse saját ma-
gát. Mit lehet tenni az ellen, hogy a 

STRESSZKONTROLL
Rohanó világ, munkahelyi stressz, teljesítménykényszer, elide-
genedés, családok széthullása, megfeleni vágyás a fogyasztói 
társadalom által támasztott túlzott és hamis elvárásoknak 
– naponta hallott problémák, amelyek mára már közhellyé vál-
tak. De vajon felfogjuk-e a jelentőségét ezeknek a fogalmaknak? 
Összekapcsolódik-e az agyunkban a napi stressz mennyisége 
és a kezdetben figyelmeztető majd halálos betegségek megjel-
enése? Valóban összekapcsolódik?
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saját egészségféltésünk áldozatává 
essünk?
– Le kell szoknunk erről. Tudja hogy ez 
milyen nehéz?

– Erre alkalmas egy stresszkontroll 
tanfolyam?
– Arra alkalmas, hogy „fölébredjen és 
elinduljon az úton“, felismerje a stresszt, 
a kiváltó okokat, utána természetesen 
további segítséget kap. 
Amióta kifejezetten a stresszel kezdtem 
el foglalkozni, egyre többet találkoztam 
a reflexek témakörével. A szervezetünk 
reflexekkel dolgozik, kezdve a csecsemők 
három óránkénti etetésétől, és  ezeket, 
a gyermekkortól felépített reflexeket 
öljük ki a mindennapi életünkből. Az 
emberek mai életére leginkább a rend-
szertelenség jellemző, bele kerül egy 
olyan körbe, amiből nehéz kikászálódni. 
Ideges, rendszertelenül alszik, emésztési 
gondjai vannak, orvostól orvosig jár, és 
a legmesszebb kerül az ép testben ép 
lélek-től. 
Pavlovot olvasva ismertem meg egy 
francia munkacsoport kísérletét, amely-
ben teljesen kifárasztott kutyák agyvizét 
fecskendezik át pihent állatok agyvizébe, 
és azok három napra kómába estek. Míg, 
ha nem fáradt kutyák agyvizét juttatják 
szintén nem fáradtakéba, nem történik 
semmi. A fáradtság során az agy olyan 
anyagokat termelt, amelyek pihenésre 
kényszerítették a szervezetet. A kísérlet 
után ötven évvel rájöttek, hogy egy mu-
ramil-peptidáz nevű fehérje természetű 
anyag okozta a kényszerpihenőt. Majd 

az immunológia fejlődésével kimutatták, 
hogy az egyes immunsejtek által termelt 
folyadékba került anyagok között ott 
a muramil-peptidáz is. Az immunsejtek 
által termelt anyagokat interleukineknek 
hívják, ezek a fehérvérsejtek között viszik 
az információt. Ma már harminc fölött 
van az ismert interleukinek száma, a 
muramil-peptidáz kapta az interleukin 1 
nevet. Tehát az az anyag, ami fáradtságot 
okoz, az immunsejtek által is előállítható. 
Az emberi szervezetben vírusfertőzés 
esetén az immunrendszer termeli az 
interleukin 1-et, 6-ot, és a TNF alfát 
– amelyek a fáradtságot okozzák, pihe-
nésre késztetnek, és lehetővé teszik a 
szervezet megerősödését. Ma azonban, 
a pihenés helyett kávéval, energiaitalok-
kal stimuláljuk magunkat, hiszen menni 
kell dolgozni, nehogy kirúgjanak. Az 
ember így még jobban kiteszi magát 
annak, hogy legyengülve más betegségek 
áldozatául essen. 
Legutóbbi, 2007-es amerikai konfe-
rencián az interleukin 1 és a stressz köl-
csönhatásával foglalkoztak. Az anyag ott 

van az idegsejtekben is, és az idegsejtek 
hírvivő anyagként használják az immun-
sejtek által termelt anyagot. Ha ezek az 
anyagok többségben vannak, felmerül, 
hogy felelőssé tehetők egyfajta idegi 
vagy lelki elváltozásokért. Depresszió 
esetén az elnyomott immunvédekezés 
daganathoz vezethet, bizonyos immun-
sejtek túlműködése pedig depresszióhoz 
vezet. Az immunanyagok tehát hatnak az 
idegsejtekre, a lelki működésre – a kör 
bezárult. 

– Tehát ezen anyagok csökkenté-
sével, vagy növelésével tünetileg ke-
zelni lehet a betegeket. De az okot 
még mindig nem szüntettük meg.
– Egy nap alatt rengeteg mikrostressz 
érheti az embert. (Minden stressz, ami 
kiváltja az üss vagy fuss reakciót.) Ha 
ezeket elfojtjuk, túlcsordul a pohár. A 
vegetatív rendszer felborulása, a pánikre-
akció mind a stresszre adott akut reakció 
– és ez mind a reflexeken alapul. Adott 
esetben egyszer kialakul a pánik, majd ha 
rá gondolunk, kialakul ismét. Ha ezt köt-
jük adott környezeti tényezőkhöz, akkor 
legközelebb elég az a földrajzi hely, vagy 
környezet, hogy kialakuljon a pánikre-
akció, jön a rosszullét – reflex-szerűen. 
Azonban az agy is reflexekkel dolgozik, 
így alapjában ezeket kell kioltani. Ekkor 
kell külső behatás, ebben tud segíteni a 
stresszkontroll, amely megtanít a stressz 
anatómiájára, és tanít olyan módszereket, 
amelyeket bármikor előkaphatunk, és 
szükség szerint használhatunk a tabletták 
helyett.

Vitkóczi Éva
További információk: 
www.stresszkontroll.hu
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AZ INDULÓ ÉVEK...
– Veszprémben végeztem fodrászként, s a 
későbbiekben is rendszeresen jártam tovább-
képzésekre. A pályámon meghatározó volt 
mindaz, amit Máté Valériától, a Fodrász 
Kamara elnökétől tanultam. Mint az később 
kiderült, mindez igazán jó alapot jelentett.
Két évet alkalmazottként dolgoztam, míg fel-
vetődött bennem a saját lábra állás gondolata. 
Egy kis üzletet béreltem, s hamarosan szépen 
fejlődésnek indultak a dolgaim. Egyre több 
vendégem lett. Már körülbelül egy éve ön-
állóan vittem az üzletet, amikor a párom 
egyik barátja megkérdezett bennünket, nincs-e 
kedvünk San Franciscóban dolgozni. Zoli a 
munkájából adódóan addig is sokat utazgatott 
már, külföldön is vállalt több alkalommal mun-
kát, de akkoriban már egy éve itthon volt. 20 
éves voltam. Angolul egy kukkot sem tudtam 
– persze szerencsére Zoli jól beszélte a nyelvet 
–, végül mégis belevágtunk.

... ÉS A FOLYTATÁS 
AMERIKÁBAN

– Nyelvismeret nélkül eleinte 
nem igazán tudtam munkát 

vállalni, meg kellett ta-
nulnom kommunikál-

ni angolul, s erre 
bizony közel 

egy évem 
r á m e n t . 

Pe r s z e 

azért idővel sikerült dolgoznom egy szalonban, 
igaz, nem fodrászként, hanem sminkeltem, 
mert ahhoz viszonylag kevés nyelvismeret is 
elegendő volt. Minden egy-egy lépcsőfoknak 
számított, s valamennyi kellett is, hogy eljut-
hassak oda, ahol ma tartok.

VÉGRE ISMÉT FODRÁSZKÉNT
– Egy év küzdelem után – le kellett tennem 
ugyanis az ottani fodrász vizsgát is, termé-
szetesen angol nyelven – ismét fodrászként 
dolgozhattam végre. Amilyen nagy kihívás 
volt, ötször annyira meg is erősített. Az ön-
bizalmamat az is növelte, hogy a vizsgám – sok 
anyanyelvűvel ellentétben – elsőre sikerült. 

Kaliforniában egy évet dolgoztam alkalma-
zottként, majd ugyanennyit Floridában, végül 
Las Vegasban – Nevadában kötöttem ki, ahol 
szintén lehúztam egy esztendőt. Mindenütt 
nagyon megbecsültek, s én is sokat próbáltam 
tenni azért, hogy fejlődjek, itt is rendszeresen 
jártam képzésekre. Engem mindig inspiráltak az 
újdonságok.

MINŐSÉGI VÁLTÁS – ÚJ PERSPEKTÍVA 
OKTATÁSVEZETŐKÉNT
– Egy év után Las Vegasban alkalmazottként 
lehetőségem volt egy minőségi szalonban is 
kipróbálni magam, ahol a vendégkör minden-
ből a legjobbat igényelte. Sokat tanultam 
itt, hogyan kell kezelni a különböző típusú 
embereket.
Később kineveztek oktatási vezetőnek. Az 
összes többi fodrászt, a tanulókat, az új 
munkatársakat is én képeztem. Sőt a felvételi 
próbamunkát is én értékeltem, s úgy 50%-ban 
számított a szavam a döntésekben. Megta-
nulhattam így sok mindent, amit addig még 
nem tudtam, sőt később tanfolyamokon is el-

sajátíthattam, hogyan kell másokat 
képezni, csapatot összefogni.

A CSÚCSON
– 2004-ben megválasztottak 
Las Vegas legjobb fodrászának, s 
erről egy ottani neves magazin is 
beszámolt egy egész oldalas cikk-
ben. Ez volt a tetőpont, elismer-
tek szakmailag, a magánéletben 
is minden rendben volt – Zoli 
rendkívül jó társ – így igazán jól 
éreztem magam a bőrömben.
Egy idő után aztán úgy éreztem, 
kell valami más. Elkezdtem magam 
dolgozni, lett egy asszisztensem 
is, akit mindenre megtanítot-
tam, amit tudtam 

Still - egy veszprémi szalon a szépségért

LAS VEGAS LEGJOBB FODRÁSZA 
ITTHON NYITOTT ÜZLETET
Vigh Ildikónak elég csak a szemébe nézni, s a csillogó tekintetek 
máris elárulják, hogy a Still Szalon tulajdonosa szívvel-lélekkel 
végzi a munkáját. Sugárzik a boldogság, a harmónia és a ma-
gabiztosság egész lényéből. A Királyi Régió női vezetői között ő 
szokatlanul fiatal, ám annál tudatosabb és képzettebb. Sokéves 
külföldi tapasztalatait most itthon, saját üzletében hasznosítja. 
Szolgáltatásaik különleges, igazi személyre szabott kényezte-
tést ígérnek hölgyeknek és uraknak egyaránt.



– később természetesen ő vette át az ottani 
vendégkörömet is. A vendégek ragaszkodtam 
hozzám, szerettek, és megbecsültek. Éppen 
ezért nem volt könnyű a döntés: hazajövünk. 
Persze az azért nagyon jó érzés volt, hogy 
tudtam, megbízható utódra hagytam azokat, 
akik mindvégig megtiszteltek bizalmukkal.

HAZAFELÉ KÉSZÜLŐDVE
– Hagytam időt magamnak lezárni az ottani 
dolgaimat. Utazgattam, sorra látogattam a 
barátaimat, míg végül úgy éreztem, hogy kicsit 
lecsendesedett körülöttem minden. Mégis 
Zolival úgy éreztük, hogy az elképzelhetetlen, 
hogy egyik napon még ott alszunk a saját ott-
honunkban – amit persze időközben eladtunk 
–, s a következő este már itthon, Magyaror-
szágon töltjük majd az éjszakát. Ezért úgy dön-
töttünk, beékelünk egy kis „felejtést”, s egy kis 
időt Mexikóban töltünk, végre pihenéssel. Így 
már feldolgozhatónak tűnt a váltás.

HATÁROZOTT CÉLOKKAL ÉRKEZTEK
– Hat év gyümölcseként – mert bár sokat 
utaztunk, de soha sem felejtettük el, hogy 
alapvetően dolgozni mentünk, s mindig 
tudtuk, hogy mire is gyűjtünk – sikerült egy 
kis tőkét összeraknunk, amiből itthon nekilát-
hattunk megvalósítani a terveinket. Határozott 
elképzeléseink voltak az üzletről, a céljainkról. 
Elkezdtünk üzlethelyiség után kutatni, s végül 
2007 januárjától vágtunk bele a beruházásba. 
A tervekhez képest a nyitással kicsit csúsztunk 
– itthon a megszokotthoz képest kicsit lassab-
ban mentek a dolgok –, végül egy fél éve 
sikerült megnyitnunk szalonunkat.
Úgy tűnik a dolgok jól alakulnak, a csapat 
szinte adott volt, hiszen azzal a kozmetikus 
barátnőmmel dolgozhatok – persze többek 
között –, akivel még az induláskor is együtt 
tevékenykedtünk. A szalonunkban két kozme-
tikus, két fodrász és egy masszőr dolgozik, aki 
mellesleg az édesanyám. Van egy tanulónk is, s 
szeretnénk még egy fodrászt a csapatunkba.

MÁS MINT AMIT MEGSZOKHATTUNK
– Nálunk a vendéggel már akkor foglalkozunk, 

mielőtt még ide jönne. Ezt segítik 

minőségi brossuráink, prospektusaink, amelyek 
tájékoztató jellegűek. A visszajelzésekből tud-
juk, hogy a vendégek nagyon szeretik – ezzel 
is segítjük őket –, hogy a megbeszélt időpont 
előtti napon sms-ben emlékeztetjük a másnapi 
„programra”.
Szalonunkban szigorúan egyszerre csak egy 
vendéggel foglalkozunk, minden figyelmünk rá 
koncentrálódik. Természetesen a jó hajvágás, a 
szakszerű munka mellett nagy gondot fordítunk 
a felhasznált termékekre is. Csak nagyon jó mi-
nőségű, professzionális anyagokat használunk, 
s ezek között olyanok is vannak, melyeket 
otthoni használatra is tudunk javasolni.
Különleges kényeztető hajmosást végzünk, 
maszkot teszünk a páciens fejére, s bemasz-
szírozzuk azt, ezzel is elősegítve a relaxáció 
lehetőségét. Hajmosó ágyat használunk, mert 
nem nyomja az ügyfél nyakát, s miközben ké-
nyelmesen pihen, mi tudunk foglalkozni vele.
Kiemelném az úgynevezett „szépségnap”-jain-
kat, amikor komplex szolgáltatásokat kínálunk 
ügyfeleinknek, illetve ajándékutalványainkat 
– melyek egy szép masnival átkötött boríték-
ban kerülhetnek a hölgyek és urak kezébe.

SZAKÉRTELEM ÉS 
TAPASZTALATI EXTRÁK
– Az elvégzett munka tökéletes kell, hogy le-
gyen, a szakértelemnek minden egyes csavar-
ban, tincsben meg kell, hogy mutatkozzon. 
Nagyon sok pluszt nyújtunk az otthoni frizu-
rakészítéshez is, s ha kell alkalmi rugalmas meg-

oldásként kolléganőmmel egy-egy szárítást akár 
váltva is be tudunk vállalni. Mindig a vendég 
igényeit tartjuk szem előtt.

MI MINDEN VÁRJA MÉG ITT?
– Különböző időtartamú és célú masszázsokat 
kínálunk, melyek szinte rituálé jellegűek. A 
színlapokat maguk a vendégek választhatják 
ki, melyek meghatározzák, hogy milyen típusú 
olajakat használjanak a kezelés alatt. A han-
gulat mindig varázslatos, egy-egy gongütés jelzi 
a kezelés kezdetét, s a végét. Természetesen 
nagyon sokféle megoldásunk van a frissítő 
masszázstól a lábak kényeztetéséig.
A sminkelés, arckezelés esetében amit leg-
inkább kiemelnék, hogy nagyon sok férfi 
is jár hozzánk, hiszen nem kifejezetten női 
szalonként működünk. A férfiak számára spe-
ciális, igazán nekik készült termékeket tudunk 
kínálni arckezeléshez, masszázshoz, vagy akár 
hajhullás ellen. Tehát az ő igényükre is nagyon 
figyelünk.

MINDENKI MEGENGEDHETI MAGÁNAK
– A tapasztalat, a tudás természetesen érték, 
melynek ára van. Éppen ezért szalonunkban 
– bár mindannyian magasan képzett szakem-
berek vagyunk – nem mindegy, hogy ki végzi a 
munkát. Természetesen a legmagasabb tarifával 
a vezető stylist dolgozik, s az árak egyre ked-
vezőbbek, ha az adott feladatot a topstylist, 
vagy ha a stylist végzi el. Valamennyi minőségi 
munka, mégis érezhető a különb-
ség. Egyszerűen ki kell 
próbálni!

Cseh Teréz
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December – Veszprém, január 
– Tatabánya és Székesfehérvár, 
február eleje – Győr. Ezek voltak 
a helyszínei a II. Regio Regia 
Szépségfesztivál eddig lezajlott 
eseményeinek. És hogy látta 
mindezt a sajtó? Olvassunk 
bele a tudósításokba!

VESZPRÉM
EGY ESTE A SZÉPSÉG JEGYÉBEN

Régiós szépségfesztivált rendeztek Veszp-
rémben, az Emotion Fitness Centrumban 
szombaton. A nap folyamán a zsűri megvá-
lasztotta Veszprém szépét, valamint azokat, 
akik tovább jutnak a Miss Regio Regia 
2008 és a Mr. Sárm 2008 versenyek 
döntőjébe.

A második alkalommal meghirdetett verseny-
re három megye, Fejér, Komárom-Esztergom 
és Veszprém szép lányai jelentkezhettek. 
Megyénként tartanak elődöntőket, melyek 
első állomása volt a hétvégi veszprémi ren-
dezvény. Tizenkilenc hölgy és a szebbik nem 
képviselőinek örömére két férfi is nevezett. 
A versenyzők először utcai öltözékben, majd 
bikiniben, végül pedig estélyi ruhában mu-
tatták meg magukat a közönségnek. A gála 
szüneteiben a Golding Versenytánc Egyesü-
let, az Aero Kick-box világbajnok hölgyek, 

valamint Dávid Roland énekes szórakoztatta 
a megjelenteket.
Minden megjelent versenyző értékes külön-
díjakkal gazdagodott, több fitness- és táncis-
kolabérletet, ékszerutalványt, wellness-hét-
végét, valamint portfólió készítést is kiosztot-
tak. A helyi közönség szavazatait összesítve 
a közönségdíjat a veszprémi Horváth Mária 
nyerte, az internetes szavazás különdíjasai 
pedig Vajda Dóra és Németh Péter lettek. 
A zsűri döntése alapján a korona Ruzsás Bet-
tina, tizenkilenc éves pápai diáklány fejére 

került, melyet a tavalyi 
győztes, Rácz Krisztina 
adott át. A frissen 
megválasztott királynő 
az értékes ajándékokon 
kívül Veszprém város 
háziasszonya címet is 
viselheti egy éven ke-
resztül. Első udvarhöl-
gye a tótvázsonyi Török 
Adrienn, a harmadik 
helyezett Vajda Dóra 
lett, a megye Mr. Sárm-
ja címet pedig Németh 
Péter nyerte.

Rajtuk kívül a fesztivál döntőjébe jutott még 
Dávid Nikoletta, Cseszneki Hédi, Rónai 
Bernadett, valamint Zsebe Gábor. Velük 

február 24-én a veszprémi Petőfi Színházban 
találkozhat újra a közönség, ahol már a régió 
szépe címért vetélkednek.
 (Veszprémi Napló)

TATABÁNYA
II. REGIO REGIA SZÉPSÉGFESZTIVÁL
Regionális rendezvénysorozat megyei 
döntője keretében megválasztották Komá-
rom-Esztergom megye szépét és legsármo-
sabb férfiját. Második alkalommal kerül 
megrendezésre a II. Regio Regia Szépség-
fesztivál, amelynek Komárom-Esztergom 
megyei döntőjét január 6-án tartották a 
tatabányai Közművelődés Házában.  A 
kulturális műsorokkal, kiállításokkal kísért 
rendezvényre idén már nem csak hölgyek, 
hanem urak is jelentkezhettek. 

Az érdeklődők délután 17 órától, egy 
színvonalas gálaműsor keretein belül követ-
hették nyomon a „szépségek” versengését, 
valamint a Tatabányai Közösségi Televízió 
élő közvetítésének köszönhetően az otthon 
ülő rokonok és ismerősök is izgulhattak a 
versenyzőkért. A megye vezető napilapja, 
a 24 óra is nyomon követte a versenyt, így 
már jóval a gála előtt megismerhettük a je-
lentkezők fényképeit, az internetezők pedig 

EDDIG TÖRTÉNT – 
AHOGY A SAJTÓ LÁTTA



a www.kemma.hu oldalon is szavazhattak 
kedvenceikre. A Radír Rádió egészen a re-
gionális döntőig végigkíséri az eseményeket. 
A zsűri összetétele garancia volt arra, hogy 
ne szülessen „papírforma” szerinti ered-
mény, hiszen a szakma és a gazdasági élet 
képviselői pontozták a versenyzőket.  
A szépségfesztivál iránti érdeklődést még 
inkább fokozta az a hír, hogy a férfi mezőny 
három versenyzője a Tatabánya-Carbonex 
KC kézilabdázói közül került ki. A jelentke-
zők a gálán 3 öltözékben mérethették meg 
magukat – hétköznapi viseletben, bikiniben, 
illetve fürdőnadrágban, valamint estélyiben 
vonultak végig a kifutón. A versenyzők meg-
jelenését az Andrea Fodrászat és az Anna-
mária Kozmetika igazította színpadra.
A dobogósok ismertetése tartogatta a 
legnagyobb izgalmakat és természetesen a 
legértékesebb ajándékokat is. A harmadik 
helyen Zódor Margit autóvezetési tanfolya-
mot nyert vizsgával, amelyet a MICRA Ati 
Autósiskola ajánlott fel, valamint Vancsics 
János egy akkumulátoros Hitachi fúró-
készlettel lett gazdagabb a Gép-Alk Bt. 
jóvoltából. Az ezüstérmesek közül Juhász 
Mónika egyhetes üdülést nyert 4 fő részére 
a Komáromi Termálfürdőben, Hodi László 
pedig a vértesszőlősi Trend Parkett jóvoltá-
ból parkettáztathat le egy szobát.
A II. Regio Regia Szépségfesztivál Komá-
rom-Esztergom megyei döntőjét, és így a 
Komárom-Esztergom megye szépe címet 
Sóti Szandra nyerte el, aki százezer forintot 
költhet el a tatabányai OBI Barkácsáruház-
ban. A Mr. Sárm cím megyei birtokosa a 
Tatabánya-Carbonex színeiben kézilabdázó 
Halász Máté lett, aki a Xénia-Ker. Kft. 
felajánlásából egy százezer forint értékű vá-
sárlási utalványt vehetett 
át. A győzteseknek éves 
szerződést ajánlott fel 
a Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat, 
amelynek értelmében a 
Megye Háziasszonya 
és az Év Arca cím bir-
tokosaiként képviselik a 
megyét. 
Az eredményhirdetés 
után a szervezők a Be-

nyó Húsbolt jóvoltából házi disznótorossal, 
a Stop Cukrászda tortakölteményével és 
süteményeivel és a Balassa Pince kiváló 
boraival látták vendégül a versenyzőket és 
a meghívottakat, ahol már felszabadultan 
tervezgették a februári döntő részleteit.
(24 Óra)

SZÉKESFEHÉRVÁR
HÁROM SZÉKESFEHÉRVÁRI 

AZ ÉLMEZŐNYBEN
A Fejér megyei döntő és gálaműsor január 
20-án zajlott a Szent István teremben. A 
fellépők a szokásos öltözékekben pózoltak 
a közönség és a zsűri előtt, az átöltözések 
ideje alatt pedig nívós szórakozásról gon-
doskodtak a szervezők. 

Az est háziasszonya Závodszkky Noémi 
volt, házigazdaként Ihos József (Kató néni) 
szórakoztatta a nagyérdeműt. A Szironta 
Csengettyűegyüttes, az Aero Kick-boksz női 
világbajnokcsapat, a Zahra U Zahras hastán-
cosok, valamint Cucu Veronika énekesnő 
fellépése tette emlékezetessé a napot.  
A szponzori felajánlások özönét adták át a 
színpadon a versenyzőknek, de végül meg-
tudhattuk a várva várt eredményt is: 
Miss Fejér megye 2008:
1. Szigeti Andrea (Székesfehérvár)
2. Káldi Nikolett (Úrhida)
3. Major Klára (Székesfehérvár)
Továbbjutott még:
Horváth Frida, Tóbiás Nóra, Molnár 
Ottilia
Internetes közönségszavazás: Polyák Ale-
xandra (Gárdony)
Helyi közönségdíjas: Major Klára

 Mr. Sárm 2008:
1. Nagy Albert (Úrhida)
2. Vasicsek Róbert (Székesfehérvár)
3. Nagy Richárd (Lepsény)
 Továbbjutott még:
Hortobágyi Ferenc
 Internetes közönségdíjas: Nagy Richárd 
(Lepsény)
Helyi közönségdíjas: Nagy Albert
(Fehérvári Hét)

GYŐR
KIRÁLYNŐI KASZINÓZÁS

Nem mindennapi látvány fogadta a győri 
kaszinóba betérőket vasárnap délután. Az 
asztaloknál három megye (Fejér, Komárom-
Esztergom és Veszprém) szépségkirálynői 
játszottak jótékony céllal.

A Miss Regio Regia Szépségfesztivál kísérő-
rendezvényeként szervezték meg a kaszinólá-
togatást. A három megye legszebbje Szigeti 
Andrea Fejér, Sóti Szandra Komárom-Esz-
tergom, és Ruzsás Bettina Veszprém megye 
királynője egyenként 100-100 ezer forint 
értékű, a Baross úti kaszinó által felajánlott 
zsetonnal kezdhette meg a játékot a rulett 
asztaloknál. Ezután az itt befolyt nyeremé-
nyükkel bárhol kipróbálhatták szerencséjüket. 
Végső nyereményüket a Gyermekmosoly 
Alapítványnak ajánlják fel, ezzel támogatva 
a Jubileumi Veszprémi Játékok Gyermekmű-
vészeti Fesztivál megrendezését. 
Kovács Tamás, a vizek városában működő 
kaszinó ügyvezető igazgatója elmondta, 
örömmel fogadta a megkeresést, hogy 
jótékony felajánlásával színesítheti a szépség-
fesztivált. A verseny producere, Domokos 
József a játékot megelőző sajtótájékoztatón 
bejelentette, jövőre Győrben is megválaszt-
ják a megye legszebbjeit. Kiemelte, az idei, 
II. Miss Regio Regia Szépségfesztivál még 
nem zárult le, a megyék legszebbjei közül, 
február 24-én a veszprémi Petőfi Színházban 
szervezett gála keretein belül választják meg 
a régió szépét. Ott jelentik be az internetes 
szavazók különdíját is, a résztvevő hölgyekre, 
urakra a fesztivál weboldalán lehet szavazni a 
gála napján 16 óráig.
(Kisalföld)

http://www.kemma.hu
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