A ITT
VILÁG
VANKÖLDÖKE
MÁJUS ELSEJE…
Az egykori zászlólengetős, virslisörversenyekkel ünnepivé tett május
elseje az idén új értelmet nyer,
legalábbis szűkebb hazánkban, Magyarországon, és nálunk Tatabányán,
magazinunk szerkesztőségében.
Tagjai leszünk az Európai Uniónak.
Az idősebb korosztály jó harminc
évvel ezelőtt álmodni sem mert volna
arról, hogy a kikezdhetetlennek,
örökérvényűnek gondolt „cuclista”
béketábor úgy hullik darabokra,
mint ahogy a hóember elolvad az
első tavaszi napsugaras délelőttön.
Az elmúlt tizenöt év indulatait lassan
kezdi békévé oldani a megbocsátó
emlékezés, bár néhány, még mindig
az egykori Kádár-rezsim futtatottjai
által irányított médium mindent elkövet, hogy fenntartsa a hadiállapotot.
Az utca embere, az alkalmazottak
és a vállalkozók azonban előre tekintenek.

Mint minden új dologtól, természetesen az EU–csatlakozástól is kicsit
tartunk, ami a magyar ember természetes tartózkodása az ismeretlentől.
Egyes vélemények szerint május
elseje inkább gyásznap lesz, betagozódásunk a török, osztrák, szovjet
szolgaságban eltöltött évszázadok
folytatásának tekinthető. Mások optimisták, hisznek abban, hogy a XXI.
században van már annyira fejlett a
demokrácia, hogy nem kell nemzethaláltól rettegnünk, hanem néhány
éven belül ránk köszönt az annyira
kiérdemelt aranykor.
Az igazság, mint annyiszor bebizonyosodott, valószínűleg a kettő
között van. Részben elveszített
szuverenitásunkért emberibb életet,
jobb anyagi lehetőséget, nagyobb
létbiztonságot kaphatunk.
Magazinunk is csatlakozik – a Közép-Dunántúli, azaz a királyi régió-
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hoz. Mi is megkíséreljük jónak tartott
hagyományainkat (a kistérségeken,
települések bemutatásán alapuló, politikai felhangoktól mentes szerkesztési
elveinket) továbbvinni, ugyanakkor
beépíteni struktúránkba a társmegyék
híreit, érdekességeit, értékeit. Mostantól a Regio Regia Magazin három
megyében jelenik meg, mutációs
rendszerben, azaz minden térség egy
kicsit más lapot vehet kézbe, amely
tartalmában, reklámanyagában olykor
eltér egymástól.
Reméljük, hogy sem Magyarország,
sem pedig mi nem fogjuk megbánni
a váltást. Vége a nagyböjtnek, túl
vagyunk a lélekemelő húsvéti ünnepen. Ha kicsit szorongva is, de
felemelt fejjel álljunk a május elsejei
váltás elé! Közösen kell elhinni, hogy
a magyarok Istene továbbra is rajtunk
tartja a szemét, akkor pedig eshet-e
bántódásunk?
Veér Károly
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A magyar kis- és középvállalkozások helyzete az EU-csatlakozás küszöbén
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2

002 végére a nyilvántartásba vett vállalkozások
száma elérte az 1152 ezret, s ezek közül 860
ezer működött. Így a hazai vállalkozások 99,9%-a
KKV-nak minősül. A KKV-szektor ad munkát a foglalkoztatottak több mint kétharmadának, a bruttó
hozzáadott érték csaknem 40%-át állítja elő és az
exportértékesítés egyötödét realizálja.
A Széchenyi Vállalkozásfejlesztés Program kialakítása során az
volt a cél, hogy már az Európai
Unióban alkalmazott szabályozási
környezetben és a versenyt nem
torzító módszerekkel kínáljunk
„sokaknak sokfélét”. A modernizáció és technológiafejlesztés, a
vállalkozások közötti együttműködés erősítése, az EU-csatlakozásra
felkészítő szakmai fórumok, kiadványok támogatása, a rövid és hosszú
távú finanszírozást segítő pénzügyi
konstrukciók elterjedésének ösztönzése jelentek meg fő prioritásként a 2003. évben kialakított
programokban.
Adott a lehetőség minden vállalkozó számára, hogy megtalálja
az igényeihez leginkább igazodó
pályázati, hitel és egyéb konstrukciót (Mikrohitel, Széchenyi
Kártya, Midihitel, Európa Hitel,
Lánchíd Faktoring Program). Akár
egy kezdő vállalkozó is felvehet kisösszegű fejlesztési hitelt, részt vehet
pályázatokon. A már prosperáló
vállalkozások pedig hozzájuthatnak
a versenyképességük javításához,
modernizációhoz, tevékenységük
korszerűsítéséhez, likviditási problémáik enyhítéséhez szükséges
forrásokhoz.
A GKM az SZVP keretében
2003-ban összesen 12 pályázati konstrukciót hirdetett meg.
Ezeken keresztül 4509 nyertes
pályázó tevékenységéhez tudott

hozzájárulni, összesen 11,7 milliárd forint támogatással. A cél az
volt, hogy az intézményrendszer
és a vállalkozók felkészüljenek az
EU támogatási forrásainak igénybe
vételére.

2003-ban már a kis- és középvállalkozások 2004. évi lehetőségeire
is gondolt a tárca: kialakította az
Európai Unió támogatási forrásainak
igénybe vételéhez szükséges feltételeket, valamint jelentős figyelmet
fordított a kis- és középvállalkozások EU-integrációs felkészítésére.
Mindezt a GKM határon túli magyarságot is elérő „EU házhoz jön”
programjával, valamint egy, a KKV-k
által jól hasznosítható kézikönyv
megjelentetésével érte el.
2004-ben kifejezetten a kis- és
középvállalkozások részére hét pályázati konstrukciót hirdetett meg
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Ebből a Nemzeti Fejlesztési
Terv Gazdasági Versenyképességi
Operatív Programjának keretében
öt pályázati felhívás az Unió Strukturális Alapjainak társfinanszírozásával, míg kettő kizárólag nemzeti
forrásból az SZVP keretében került
meghirdetésre. A felhívásokra eddig
764 pályázat érkezett, több mint 7
milliárd forint támogatási igénnyel.

Az SZVP 2003. évi pályázati és
pénzügyi konstrukciói „sokakhoz”,
13-14 ezer vállalkozóhoz jutottak
el, az általuk generált fejlesztések
összege 130-140 milliárd forint
körül alakul.
A Széchenyi Vállalkozásfejlesztési
Program az első három hónap adatai
alapján 2004-ben is megőrzi a
2003-ban rá jellemző dinamizmusát: a pályázati, pénzügyi és egyéb
konstrukciók együttesen további
14-15 ezer vállalkozót fognak elérni, az általuk megvalósított fejlesztések összértéke 140-150 milliárd
forint körül alakulhat.

Az uniós források minél hatékonyabb kihasználása érdekében
2004 februárjában indult a Multiplikátor Képzési Program, amelynek keretében kamarák, vállalkozói
szövetségek,
érdekképviseletek
és üzleti alapon pályázatíró vállalkozások európai uniós pályázati
követelményekre irányuló képzését
valósítjuk meg.
GKM sajtóanyag
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A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. egyik
elsődleges feladatát jelenti a
Regionális Fejlesztési Tanács
és annak három bizottsága, valamint kilenc munkacsoportja
működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, amelyek során az
ülések előkészítését, a szükséges
döntéselőkészítő anyagok, javaslatok dokumentációk
elkészítését és elkészíttetését végezzük. Feladataink közé tartozik
még a Regionális
Fejlesztési
Tanács
döntéseinek végrehajtása és annak
ellenőrzése.

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

HEINRICH PÉTER ELŐADÁSA
SZÉKESFEHÉRVÁRON
SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

A Regionális Fejlesztési Tanács és
az Ügynökség Kht. elismertségét
elsősorban az általa nyújtott szakmai
szolgáltatásokon keresztül szeretné
megalapozni. Egyik ilyen szolgáltatásunk a Pályázati Információs Szolgálat, amely ingyenes működtetésével
naprakész módon információt szolgáltatunk az aktuális pályázati lehetőségekről a Közép-Dunántúli Régióban.
Személyes konzultációs lehetőséget
biztosítunk szakértőink segítségével az érdeklődők számára annak
érdekében, hogy a rendelkezésre álló
források hatékony felhasználását elő
tudjuk segíteni.
A csatlakozásra váró országok kiemelt feladata elkészíteni a hazai és
uniós szakpolitikai források hatékony
felhasználásához elengedhetetlen
tervdokumentumokat, teljesítve ezzel programozási, stratégiai tervezési
feladataikat. Ezzel párhuzamosan
előzetesen jeleznünk kell azokat a
potenciális projekteket, amelyek
egyrészt az EU-csatlakozást megelőzően, másrészt az EU-csatlakozást
követően rendelkezésre álló hazai
és EU-s források általi támogatásba
bevonhatók, azaz a projektgenerálás
eszközrendszerével aktív szerepet
kell vállalni a régiónk forrás-abszorb-

ciós kapacitásának növelése érdekében. Mindez a Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht. hatékony, a partnerségen alapuló szakértői közreműködése és a Regionális Fejlesztési
Tanács következetes döntési fóruma Stratégia (RIS/RITTS) kidolgozása
és az Interreg III. programban való
nélkül elképzelhetetlen.
részvételünk érdemel említést.

FEJLESZTÉSI PROGRAM

Az Ügynökség Kht. egyik fontos VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
teendője 2004-ben az Előzetes Re- Az Ügynökség Kht. vállalkozási tegionális Fejlesztési Program alapján vékenységet is folytathat, amelynek
2001-ben és 2002-ben kiírt pá- keretén belül az elektronikai klaszter
valamint a fa- és bútoripari klaszter
további fejlesztése, a klaszterek
operatív teendőinek összehangolása
és a klaszterirodák fenntartása a legfontosabb feladatunk.
Befejeződött a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. felkészülése annak érdekében,
lyázatokhoz kapcsolódó teljes körű hogy sikeresen részt vehessen az
ügyintézés. A tanács döntésének EU Strukturális Alapja hazánkba
megfelelően az Ügynökség Kht. végzi érkező forrásainak pályázati úton
közreműködő szervezetként a nyertes történő felhasználásában, ezen bepályázókkal a szerződések előkészí- lül a Regionális Fejlesztési Operatív
tését és a támogatási szerződések Programhoz kapcsolódó pályázati
szakmai és pénzügyi ellenőrzését. rendszer lebonyolításában. Ez a
A PHARE-programok lebonyolí- munka a 2004. évben folyamatotásában közreműködő szervezetként san ellátandó feladatot jelent szertörekedünk arra, hogy segítségünkkel vezetünknek. Kiemelt fontosságú
a lehető legteljesebb mértékben feladat, hogy a Közép-Dunántúli
érvényesüljenek a régió érdekei a Régió fejlesztési dokumentumainak
program végrehajtása során. folyamatos karbantartása, aktualizáA hazai forrásokból táp- lása és a programjai végrehajtása solálkozó Térség-, és Település rán elérjük a célunkat, amely szerint
Felzárkóztatási Célelőirányzat a Közép-Dunántúli Régió váljék az
pályázati rendszerének le- innováció hazai magterületévé.
bonyolításában az
Ügynökség
Kht.
több
partnerrel
közösen vesz részt.
Nemzetközi projektjeink közül a Regionális Innovációs
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BERUHÁZÁSOK A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON
AZ EZREDFORDULÓ ELEJÉN
ahol 5,7%-kal nőtt a létszám. A
KSH Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága elköltségvetési szerveknél és azok
készítette 2003. évi elemzését a megye gazdaságiintézményeinél 21,5%-uk, míg a
társadalmi helyzetéről, amelyről rövid összefoglalást
non-profit szervezeteknél 1,4%-uk
adott Tóthné Benkő Mária, igazgató.
tevékenykedett. A foglalkoztatottak
Igen kedvezően alakult a megye képest 24,5%-kal emelkedett az közel felét az ipari szervezetek alkgazdasági helyzete az elmúlt évben. építőipari szervezetek teljesítménye almazták, ahol 4,5%-kal dolgoztak
A 4 főnél többet foglalkoztató is, ahol a legnagyobb mértékű nö- többen, mint egy évvel korábban.
ipari vállalkozások Komárom-Eszter- vekedés az építési terület előkészí- Az országosnál alacsonyabb mértékben nőttek és az alatt maradtak
gom megyei telephelyein a 2003. tése alágazatot jellemezte.
évi ipari teljesítmény egy lakosra Az építőipari munkák kétharmadát a bruttó átlagkeresetek a megyéjutó értéke a 4,8 millió forintot a szerkezetkész épület (rész) egyéb ben, amelynek összege 125 977
is meghaladta, amellyel a megyék építmények építése jelentette. A Ft-ot ért el.
sorában a legmagasabb értéket – az megyei szervezetek jelentős összegű A főbb nemzetgazdasági ágakat
országosnak a három és fél szeresét (106,9 milliárd Ft) fejlesztéseket nézve a mezőgazdaság, erdőgazdál– produkálták. Ipari termelésük ösz- hajtottak végre, melynek héttize- kodás, halászat és az ipar kivételészehasonlító áron mérve a 2002. dét a termelést szolgáló gépek, vel a megyei bruttó kereseti átlagok
évinek a 150,3 %-át érte el.
berendezések, valamint járművek elmaradnak az országostól. A nettó
A 49 fő felettti létszámmal mű- beszerzésére fordították. A beru- átlagkereset 83 405 Ft volt.
ködők összes értékesítésének a házások 77%-a az iparban valósult A fogyasztói árak 4,7%-os
nyolctizedét az exportpiacokon tör- meg, azon belül is a legnagyobb emelkedése mellett a reálkeresetek
ténő eladások képviselték, amelyek beruházók a feldolgozóiparból az országosnál kicsit nagyobb
mértékben, 9,6%-kal emelkedtek.
72,1%-kal bővültek.
kerültek ki.
A gépipar húzóágazata a híra- Tovább gyarapodtak a megyei szék- A fizikaiak 69 763, a szellemi
dástechnikai termék gyártása, a hellyel működő gazdasági szerveze- foglalkozásúak pedig 108 465 Ftszámítógép-gyártás, a közúti jármű tek, számuk a 2003. év végén 26 ot vittek haza az adók és járulékok
gyártása, valamint a villamos gép, 796 volt. Legnagyobb mértékben levonása után.
készülék gyártása, melyek a megye (13,9%-kal) a kft.-k köre bővült, A versenyszférában dolgozók
ipari termelésének a 78%-át adták. de 8,5%-kal nőtt a betéti társa- 120 995 Ft-ot kerestek, a költMeghatározó szerepük van ebben ságok száma is. Az 1000 lakosra ségvetésben ennél 22 ezer Ft-tal,
a megyében működő külföldi jutó vállalkozások száma a társas a non-profit szervezeteknél pedig
érdekeltségű vállalkozásoknak. A vállalkozások esetében 33, az 28 ezer Ft-tal fizettek többet. A
gépipar termelése, külpiaci eladásai egyénieknél 49 volt, amellyel a legmagasabb átlagkeresettel a villaerőteljesen emelkedtek (72,4, megyék sorában Komárom-Eszter- mosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás és
illetve 76,9%-kal).
gom változatlanul a középmezőny- az egyéb nemfém ásványi termékek
gyártása ágazatokban dolgozók
Az ipari termelés 5,8%-át adó ben található.
élelmiszer, ital, dohánytermékek Tovább javult a foglalkoztatás rendelkeztek.
T. O.
gyártása ágazati értékesítése gya- helyzete, 4,6%-os az emelkedés,
korlatilag stagnált, a vegyiparé amelynek eredményeösszességében 55,2%-kal nőtt – a képpen az alkalmabelföldi 51,7, a külföldi eladások zásban állók száma
pedig 61,7%-kal –, ennél mérsé- meghaladta a 80
keltebb növekedés jellemezte a fé- ezret. A munkavállalók
malapanyag, fémfeldolgozási termék 77,1%-a dolgozott
gyártását. Az egy évvel korábbihoz a
versenyszférában, Az egy lakosra jutó ipari termelési érték, 2003

A

Számviteli tanácsok

ÁFA-TAN EU-S MÓDRA I.

A

z európai gazdasági integráció alappilléreit
adó négy szabadság – a termék, a szolgáltatás, a munkaerő, és a tőke szabad áramlása
– közül az első kettőt nagymértékben befolyásolhatják azok a közterhek, amelyek a termékek, illetve a szolgáltatások árában megjelennek. Emiatt a közvetett adók (hozzáadott-érték adó) így az áfa szabályozása
központi helyen áll. Azt a célt, miszerint
teljesen egységes adózási környezetben
fognak a tagállamok adózni a mai napig
nem sikerült megteremteni, de az egyes nemzeti ÁFA törvények alapvonásai megegyeznek.
Az átmeneti áfa-rendszernek nevezett egyáltalán nem ismeretlen azok szá1993. január 1. napjától életbe lép- mára, akik már vettek igénybe „imtetett szabályozás egyes területeken port-szolgáltatás”-t, vagy végeztek
már megvalósítja az eredet szerinti saját rezsis beruházást. A részletes
adózást, de túlnyomórészt az azt szabályozások külön rendelkezéseket
megelőző, az export-import ügyle- tartalmaznak azokra az ügyletekre
tekre épülő rendelkezések vonásait vonatkozóan, amelyek esetében a
viseli magán.
célország szerinti adózás nem működA szabályozás alapvonásai közül ki- ne megfelelően. Így a túlnyomórészt
emelendő, hogy az EU-n belüli érté- magánszemély (végső fogyasztók)
kesítést adómentesnek kell tekinteni, felé teljesített távolsági értékesítésamennyiben az áfa-alanyok között nél, vagy a bevásárlóturizmus során
valósul meg, és ezzel párhuzamosan végzett eladásoknál az eredet szerinti
az EU-n belüli beszerzést végző szabályokat kell figyelembe venni,
személynél adófizetési kötelezettség míg az új közlekedési eszközök értékeletkezik. Számottevő különbség, kesítésére minden esetben a célország
hogy míg a termékimportnál a szerinti rendelkezések az irányadók.
Vámhatóság a vámteher részeként A vámellenőrzések megszűnésének
kivetette az import áfát és azt meg ellensúlyozására az
adóköteles
is kellett fizetni, addig a közösségen ügyleteket végzőket illetően bővebb
belüli beszerzéseket az önbevallás kötelezettségeket írnak elő az átmekeretében kell jelezni. Ha az adózót neti áfa-rendszer szabályai, továbbá
megilleti az adólevonásának a joga, az ellenőrzést elősegítő adóhatósági
(pl. jelen cikk írásakor még vitatott eszközrendszer is kiszélesedett. Az
az evások közösségi adószámának a átmeneti áfa-rendszer megalkotása
helyzete!), akkor a beszerzés kapcsán idején csak 1996. év végéig kívánfizetendő adót – áfa általános sza- ták érvényben tartani a szabályokat,
bályainak megfelelően – ugyanazon de már eredetileg is rögzítették, hogy
adóbevallásában levonható adóként az átmeneti rendelkezéseket automaérvényesítheti, vagyis teljes levonási tikusan meghosszabbítottnak kell tejog esetén pénzmozgás nem törté- kinteni mindaddig, amíg a tanács azt
nik, hiszen a fizetendő adó összege meg nem változtatja. Hosszú távon
csökkentő tényezőként is megjelenik. továbbra is az eredet szerinti adóGondolom, ezen elszámolási technika záson alapuló közösségi áfa-rendszer

felállítása a cél, mivel ez felelne meg
leginkább az egységes piac elvárásainak. Azonban azt szinte
készpénznek vehetjük, hogy a
következő 4-5 évben csak
a mai szabályok kisebb
átalakítására, egyszerűsítésére, modernizálásra
lehet számítani. Így tehát
a májusi csatlakozástól
egy „átmeneti” áfa-rendszer
szabályai szerint fogunk eljárni.
A következőkben a közösségen
belüli ügyletek részleteivel foglalkoznak. Fontos előre bocsátani, hogy a
szokásos adóbevallások mellett az
érintettek ún. összesítő jelentéseket
(recapitulative statement) fognak készíteni a tagállamok közötti termékek,
szolgáltatások mozgásáról.
Földesi Péter
okl. könyvvizsgáló, adószakértő

Justicia tanácsai

A KÖZÖSSÉGI JOG ELSŐBBSÉGE

A

közösségi jog elsőbbségének elve azt
jelenti, hogy ha egy tagállami bíróság
által alkalmazandó közösségi jogszabály ütközik egy tagállami jogszabállyal,
akkor a bíróságnak a közösségi joggal
ellentétes tagállami jogot félre kell
tenni, azaz nem szabad alkalmaznia, hanem helyette a közösségi
jogszabályt kell alkalmazni.
És hogy ez miért olyan fontos számunkra, magyarok számára? Azért,
mert nehogy abba a hibába essünk,
hogy valamely hatályos magyar jogszabályt ismerve úgy gondoljuk,
hogy jogszerűen járunk el és meglepetten tapasztaljuk majd, adott
esetben egy bírósági eljárás során,
hogy ellenfelünk egy uniós jogszabályra hivatkozik, ami eltérő módon
szabályozza ugyanazt a kérdést, mint
az általunk ismert magyar jogszabály.
Az elv magában foglalja annak a
tilalmát is, hogy a tagállamok a
közösségi joggal ellentétes jogot
alkossanak. Az elv a Costa ügyben
került kimondásra.
Az ítélet szerint teljesen értelmetlen lenne a Római szerződés 189.
cikke tükrében, ha egy tagállam
későbbi, a közösségi joggal szemben elsőbbséget élvező aktusa egyoldalúan kioldhatná annak hatásait.
A konkrét esetben a hangsúly a
tagállamok később alkotott jogával
szembeni elsőbbségen van.
A Simmenthal-ügy tovább erősítette a fentebb megfogalmazottakat
azzal, hogy a nemzeti bíróságnak
kötelessége a hatáskörén belül teljes egészében alkalmazni a
közösségi jogot, és védelmezni
azokat a jogokat, amelyeket az egyéneknek juttatott és adott esetben
félretenni a nemzeti jog bármely rendelkezését, amely ütközik a kö-zös-

ségi joggal, akár
korábban, akár később
keletkezett.
A közösségi jog elsőbbségi elvének
rögzülése kétoldalú folyamat: az
egyik, amikor az Európai Bíróság
az elvet kimondja, a másik, amikor a tagállamok elfogadják ezt
a jogalkalmazási elvet. Meg kell
jegyezni, hogy e tekintetben több
tagállamnak fenntartásai vannak. Az
olasz álláspont szerint a közösségi
jog elsőbbsége nem áll fenn egyes
alapjogokra; ha az állam szervei szuverén jogaikkal élnek, azokat tiszteletben kell tartani, és ezeket akkor
sem lehet feladni, amikor egyes
szuverenitás-elemeket az európai
intézményekre ruháznak át.
Hasonló
a
Német Alkotmánybíróság
„Maastrichtdöntése” is,
amely
kimondta, hogy
amennyiben az
Unióról szóló
szerződést
úgy alkalmaznák,
vagy
fejlesztenék
tovább, amire
a szerződés
maga nem ad
felhatalmazást,

az így alkotott jogi aktusok nem
lennének kötelező erejűek a német szuverenitás körében.
Ennek megfelelően a német szövetségi alkotmánybíróság megvizsgálja
az európai intézmények és szerveik
jogi aktusait abból a szempontból, hogy vajon megmaradtake azok a szuverén jogok határai
között, amelyeket rájuk ruháztak
vagy delegáltak. Egyértelmű tehát,
hogy sem a kö-zösségi jog közvetlen
hatálya, sem pedig a közösségi jog
elsőbbsége, mint jogelv még nem
nyerte el végső tartalmát.
Ezen jogi fogalmak tartalmának
kibontása folyamatában elképzelhető, hogy akár nekünk, magyaroknak
lehet további szerepünk, persze
csak abban az esetben, ha nemzeti
érdekeinket maradéktalanul védjük e
tekintetben is, hiszen amint azt fentebb láttuk, minden egyes jogeset,
amely iránymutató és tartalommal
tölti ki az uniós jogelveket, éppen
arról szól, hogy egy adott nemzet
vagy annak polgára igyekszik megvédeni és érvényesíteni jogait.
dr. Hidas János
ügyvéd

Energiaszolgáltatók találkoztak

XII. DUNAGÁZ SZAKMAI NAPOK

M

elmények által meghatározottnál
nagyobb, és jóval gyorsabb
ütemű földgázfogyasztást gerjesztettek, miközben a kínálati
oldalon – a szükséges beruházások kedvezőtlen megtérülési
mutatói miatt – nem történtek
érdemi fejlesztések sem a földgázszállítás infrastruktúrájában, sem
a megnövekedett és szélsőséges
ingadozást mutató fogyasztáshoz
szükséges tároló kapacitás kiépítésében.
A feladat kezelése egyfelől
a valós árak mielőbbi érvényesítése, az igénynövekedés
mérséklése, másfelől a legcélszerűbb megoldás kialakítása
az erős szezonalítást mutató fogyasztáshoz kívánatos készletezés
A dobogókői Nimród Hotel adott otthont
a XII. DUNAGÁZ Szakmai Napoknak
feltételeinek megteremtésével, és
meg és fogadtak el az iparág to- olyan érdekeltségi és árrendszer
KIÁLLÍTÁS, SZEKCIÓK ,
vábbi fejlődésének elősegítésére. érvénybeléptetésével, amely a
AJÁNLÁSOK
felhasználói oldalon mérsékli a
Illés Zoltán, a DUNAGÁZ Rt.
vezérigazgatója elmondta, hogy a A Z ÚJ ENERGIAKONCEPCIÓ csúcsidei fogyasztást.
A valós költségeket meg nem
szakmai programon mintegy kétALAPKÉRDÉSEI
száz, elsősorban a gázszolgáltatás A gazdag programból Dr. He- térítő árak hamis döntési informáterületén tevékenykedő szakember gedűs Miklós, a GKI Energiaku- ciókat adtak a piaci szereplőknek.
vett részt. A kétnapos konferen- tató Kft. ügyvezetője
ciát gazdag kiállítás színesítette, néhány
gondolatát
ahol az egyes cégek bemutathat- idézzük fel, amelyek
ták tevékenységüket, szolgáltatá- nemcsak a szűkebb
saikat, legújabb fejlesztéseiket.
szakmai közönség érAz idei összejövetel gerincét deklődésére tarthatnak
a 2003-ban kihirdetett gáz- számot.
ellátásról szóló törvény (GET) A legsürgetőbb elértelmezése, az új energiakoncep- látásbiztonsági kérdés
ció, a gázszerelés jogosultságának a következő néhány
alapkérdései és a gázipar piacnyi- évben a földgázellátás
tásának elemzése alkotta.
területén jelentkezik. A
A plenáris ülés után aktuális hazai földgázellátásban
szakmai kérdésekkel, szakember- a kaliforniai szindróma
képzéssel és műanyaghegesz- jelei mutatkoznak.
tés-technológiával
foglalkozó A ráfordításokat nem
szekcióülésekre került sor, majd a fedező hatósági árak,
második nap végén a konferencia a valós gazdaságossági, Illés Zoltán, a DUNAGÁZ Rt.
zárásaként ajánlásokat fogalmaztak hatékonysági
követ- vezérigazgatója kalauzolt bennünket

agyarország talán legszebb pontján, a Pilis tetején fekvő Dobogókőn rendezte a dorogi illetőségű DUNAGÁZ Rt. immár hagyományos szakmai összejövetelét. Március 18-19-én a Nimród Hotel fogadta
az ország minden tájáról érkezett vendégeket.

A földgázhasználat kétségtelenül
meglévő gazdasági – környezeti
előnyeit a hatósági árak olyan
mértékben erősítették fel, amely
egyrészt a gazdasági ésszerűségnél nagyobb földgáz igényt gerjesztett, másrészt a kívánatosnál
nagyobb arányban szorított ki
más, adott felhasználási területen gazdaságosabb energiahordozót, és végül sem a kínálati,
sem a felhasználói oldalon nem
érvényesített kellő hatékonysági
kényszereket.

A valós, a rendelkezésre
állás tetemes költségeit
is kifejező ártarifák
érvényesítése alapvető
jelentőségű nem csak a
különböző energiahordozók
megválasztásában, hanem a földgáz
csúcsidei fogyasztásának Az előadótermet zsúfolásig megtöltötte
mérséklésében is.
a szakemberekből álló közönség

A program természetesen nem csak
a fentihez hasonló komoly, szakmai
kérdések megvitatását tartalmazta,
hanem volt idejük a résztvevőknek lazítani is. Az első
nap végén OKGT, azaz
Oldott Kortalan Gázipari
Terefere zajlott, ahol a gázipar ma már nyugállományú,
de egykor meghatározó
személyiségei anekdotáztak
a magyar gázipar másfél
évszázadáról,
valamint
Megnyitás előtt a gázos kiállítás

megismerkedhettünk dr. Laklia
Tibor készülő új könyvével is.
A vacsorán és az állófogadáson
Csonka Ernő, a DUNAGÁZ
Rt. Igazgatóságának elnöke mondott pohárköszöntőt, amelyben
reményét fejezte ki, hogy a szépszámú szakmai közönség jövőre is
tiszteletét teszi a dorogiak rendezvényén.
Veér Károly

Magyar hétvége Németországban

ESLOHE - KISBÉR

N

em lehet kétséges, hogy az a testvérvárosi kapcsolat, mely több mint évtizede köttetett Kisbér
és a németországi Eslohe között - elsősorban a Bakonyaljának s annak fővárosának kedvez... Azon egyszerű okból, hogy a német városnak többet kedvezett
a történelem, gazdagabb s onnan érkezett idáig több
ajándék, elsősorban kórházi berendezések, műszerek... Cserébe idáig többször látott vendégül Kisbér
eslohei vezetőket, polgárokat – a múlt évben a testvérváros polgármesterét Reinold Webber urat Kisbér
díszpolgárává választották.
Március 25-étől magyar
hétvége volt Németország
több városában – az esloheiek természetesen a kisbérieket hívták meg, s még
költségeiket is fedezték. Dr.
Udvardi Erzsébet vezette a
delegációt, amelyben több
önkormányzati képviselő is
részt vett s közülük Belány
Róbert vállalta a szervezés
a szervezés dandárját, a tolmácsolás
nagy részét – vele váltottunk szót az
élményekről.
– Eslohéban – mondotta – ilyenkor
vásár van, s fontosnak tartottuk,
hogy nyújtsunk egy szűk keresztmetszetet Kisbér iparáról, elvigyük
kézműveseinket s művészeti csoportjainkat
Velünk volt az Inter Motor Kft.,
amelynek elektromos kisautói nagy
sikert arattak, szállították a helybelieket s a fellépőinket a város utcáin.
Bemutatkozott a vásárban a Drat
Kft., amely huzalrácsos termékeket
s a BITT Kft, amely lemezárukat
gyárt. Kivittük a Bánki Donát Szakmunkásképző Iskola vizsgaremekeit,
köztük egy székelykaput.
Velünk volt a Bakony Néptáncegyüttes Túri György vezetésével,
A szlovákiai testvérvárosunk, Gúta
művészeti Együttese Mayer János
vezetésével, továbbá Nagy Nikoletta kisbéri népdalénekes a Tilinkó

együttessel, Bergendi Józsefné,
Nagy Nikolett üvegfestők, Cser
Tamásné, Jámbor Lajos festők,
György Zoltán fafaragó, Csótár
Zoltán keramikus, Kiss Anita kosárfonó.. A Bakony étterem dolgozói
szabad ég alatt, bográcsgulyást
készítettek, de nagy sikere volt a
füstölt csülöknek, amit ugyancsak mi
főztünk meg... A kisbéri sportcsarnok sportolói részt vettek a tiszteletünkre rendezett futóversenyen.

– Szállás, elhelyezés...?

– A vendéglátást szívesen vállaló
német családoknál szálltunk meg,
nagy szerettel fogadtak, gardíroztak bennünket, sok új barátság
szövődött.
– A protokoll...?

– Szombaton volt a vásármegnyitó,
amelyen résztvett a Magyar Köztársaság bonni követe, dr Király Attila
úr, aki az Erópához való
csatlakozásunk előnyeiről szólt, s rendezvényt
a folyamat érdemes
állomásának nevezte.
Este Reinhold Webber
s dr. Udvardi Erzsébet
mondtak
beszédet,
utóbbi a kisbériek
ajándékát adta át Frau
Maerlig Hellermannak,
aki idáig legtöbbet
dolgozott a kisbérieket segítő
akciókban.
Az ünnepi műsorban Bakony
Néptáncegyüttesünknek, a gútai
és kisbéri fellépőknek fergeteges sikerük volt a piactéri színpadon, de
felléptek a város több pontján is.
Kiállítóinkra a vásári pavilonok között nagyon sokan voltak kiváncsiak,
különösen a vasárnapi vásárnapon,
egyes becslések szerint tízezernél is
több lehetett a látogatók száma.
Sulyok Kálmán

Utazás Kiállítás és Vásár - 2004

„AHOL EZER ÉVE MINDIG TÖRTÉNIK VALAMI…”
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004. március 18-21. között a budapesti vásárváros új életre kelt. A turisztikai évadot hazánkban ismét az Utazás Kiállítás nyitotta, ahol három
pavilont töltöttek meg a bemutatkozni vágyók. A
tervekről, elérni kívánt célokról és eredményekről
kérdeztük Láposi Elzát, a Komárom-Esztergom megyei Közgyűlés alelnökét és Szabó Mártát, a megyei
önkormányzat idegenforgalmi referensét.
– Mivel készültek az idei kiál- A kiállításon a megyei önkormánylításra?
zat idegenforgalmi referense és a
Láposi Elza: – Megyénk másod- Tourinform irodák munkatársai adtak
szor jelentkezik önálló standdal az felvilágosítást minden érdeklődőUtazás 2004-en. A 30 m2 terü- nek. Prospektusokkal vett részt ezen
letű kiállítóhelyen a tavaly elkészült kívül megyénk a turisztikai régiókat
egyedi, kovácsolt vas építmény bemutató pavilonban.
adott otthont a megyének, és az
idén valamennyi megyei vállalko- – Milyen tapasztalatokkal térzónak, idegenforgalmi szervezetnek tek haza?
is, akik díjtalanul mutatkozhattak be Szabó Márta: – A kiállítóhelyen
személyesen, illetve katalógusaikkal összesen több mint 40 000
a megyei stand keretei közt. A
látogatók neszmélyi és kesztölci
borokat kóstolhattak, valamint tojásfestés- és csipkeverés-bemutatón
vehettek részt.
– Három kiadvánnyal készültünk az
idei kiállítással egybekötött vásárra.
A GKM Turisztikai Államtitkárságához benyújtott sikeres pályázat
eredményeként készült el egy, a prospektus várta a látogatókat,
megyei szálláshelyeket összegyűj- és nagy sikere volt a már említett
tő, rendszerező kiadvány 8000 megyei kiadványoknak is. A nagy
példányban, egy 2004-es ren- érdeklődés bizonyítja, hogy fontos,
dezvénynaptár 5000 példányban és hiánypótló termékekkel jelentünk
meg standunkon. Sokan kértek
és 10 000 db turisztikai térkép.
tájékoztatást Esztergomról, bár egy
– Hogyan értesítették a kisebb 100 nm2- es helyen – közvetlenül
vállalkozásokat a megyei stand megyénk szomszédságában – a
ingyenes lehetőségeiről?
bazilika makettjével is megismerkedLáposi Elza: – A települési ön- hettek az érdeklődők. A komáromi
kormányzatok segítségét kértük, Monostori Erőd és a tatai kulturális
rajtuk keresztül, illetve személyesen programok és szálláshelyek kerültek
jutottunk el a megye turisztikai vál- még középpontba a négy nap alatt.
lalkozásaihoz, szervezeteihez. A Kiemelt érdeklődést kaptak az ifjúmegkeresésekre több mint hetvenen sági szállások, és a falusi turizmus
jeleztek vissza, mely jelentkezőknek fellendülése is tisztán látszott.
kivétel nélkül helyet biztosítottunk. A tavalyi év statisztikai mutatóiból

látható, hogy a 2002. évi visszaesés után megyénkben növekvő értékeket mutat mind a vendégek, mind
az általuk eltöltött éjszakák száma.
Még mindig sokan érkeznek az
Európai Unió országaiból, de egyre
többen látogatnak hazánkba román,
dán és japán turisták is. Az utazók

számának növekedésében csökkent
a külföldi vendégek száma, nőtt
viszont a magyar kirándulóké.
– A vendégforgalom alakulása, és a
turisztika iránt fokozódó érdeklődés
miatt is döntöttünk úgy, hogy ilyen
témájú rendezvényeken, vásárokon
fokozottabban veszünk részt. Ennek
keretében mutattuk be térségünket
a Vág-Duna-Ipoly Eurorégió részeként Bruno-ban, és készülünk
májusban Main-Kinzig-Kreis német
testvérterületünkön megrendezésre
kerülő Wächtersbachi Vásárra,
valamint augusztusban a Nyitrai
Turisztikai Vásárra is.
Fontos ilyen szinten és módon
megjelennünk ezeken a rendezvényeken, hiszen nagy mértékben
hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy
turisztikai vállalkozóink és szakmai
szervezeteink bemutatkozhassanak.
Sokan közülünk egyedül nem tudnának megjelenni egy ilyen rangos
kiállításon, mint az Utazás Kiállítás
és Vásár. Közös erővel azonban
mindig könnyebb, és szeretnénk
nagymértékben hozzájárulni a
2004-es év idegenforgalmának
kedvező alakulásához is.
Vitkóczi Éva

Vendégjáték Tatabányán

AKT HEGEDŰVEL

A

Budaörsi Játékszín május hatodikán 19 órától
vendégszerepel Tatabányán, A Közművelődés
Házában Noël Coward kétrészes vígjátékával, az Akt
hegedűvel című darabbal. A felejthetetlen szórakozást, kikapcsolódást ígérő színházi estét ajánljuk
most figyelmükbe.

neve önmagában biztosíték arra,
hogy a tatabányai közönség is jól
fog szórakozni.
Ám nemcsak a sztárok, hanem a
többi szereplő is önfeledten bolondozik, komédiázik a színpadon
Gombár Judit nagyszerű jelmezeiben, díszletei között.
Hozzá kell szoknia az igényes színházlátogató közönségnek, hogy a
Budaörsi Játészínnel számolni kell.
Ahogy dr. Éless Béla elmondta,
hogy nemcsak helyből, hanem Budapestről, sőt az ország más tájairól
is tömegesen érkeznek jegymegrendelések előadásaikra.
A tatabányai közönség szerencsének
érezheti magát, hiszen helybe jön a
színházi élmény, csak A Közművelődés Házába kell elzarándokolni
Budaörs helyett.
vk

Sztankay István rendező:
„Korszakos festő távozik az élők
világából. Képei a világ minden
jelentős múzeumában fellelhetők, és
egy magára valamit is adó műgyájtő
ki nem hagyná alkotásait a gyűjteményéből. A műkritika a fellegekbe
emeli, és az amerikai művészeti
közélet is felbuzdul, mikor kiderül,
hogy utolsó alkotói korszakának
remekműve az „Akt hegedűvel”
megtalálható hagyatékában.
A család megérkezik a temetésre,
a gyász pillanatai után döbbennek
rá, végrendeletet nem hagyott a
Mester. Viszont- az őt éveken át
szolgáló inasánál van egy levél...
És egyre szaporodnak a hívatlan
látogatók, a banktrezorokban
letétbe helyezett levelek, egyre
zavarosabbá válik a múlt. Avagy
egyértelműbbé?
1966-ban játszották utoljára a da-

rabot az akkori
Katona József
Színházban.
Meggyőződésünk, hogy ma
még
aktuálisabb...”
Dr. Éless Béla
színházigazgató,
művészeti vezető
a
rendezővel
karöltve parádés
szereposztásban
vitte színre a vígjátékot. Straub
Dezső, Schubert
Éva, Sztankay
István, Trokán
Péter, Kautzky
Armand, Pálos Zsuzsa és
Nyertes Zsuzsa

Tizenöt éve város Gárdony

A VELENCEI-TÓ LEGNAGYOBB TELEPÜLÉSE

A

Velencei-tó halban és vadban gazdag környéke már
az ősidők kezdete óta is lakott volt. A hozzá legközelebbi, korai emberi településnyom Vértesszőlősön került
elő, de a paleotikum időszakából a tóhoz közeli Nadap
kőbányájában is találtak pattintott kőszerszámokat. A
szintén közeli Csóron előkerült csontszigonyokkal együtt
ezek a leletek a bizonyítékai annak, hogy a Velencei-tó
környékén már az őskorban is éltek emberek.

GÁRDONY ÉS A TÓ RÖVID
TÖRTÉNETE

A bronzkorban a Velencei-hegység
északi részén a kereskedelem számára forgalmas természetes útvonalak
alakultak ki. Ezzel szemben a tó
déli partja a kiterjedt mocsárvilág
miatt kimaradt a gazdasági vérkeringésből.
Időszámításunk után az első évszázadban jelentek meg a rómaiak Pannónia területén. Fontos utat építettek, amelyen Aquincumból Sabaria
felé haladtak. Ez az út Florianánál, a
mai Velencénél érintette a Velenceitavat. A népvándorlás idején a tó
környékén germánok, longobárdok
és avarok éltek
hosszabb-rövidebb
ideig.
Anonymus, Kézai
Simon leírásai szerint a honfoglalás
időszakában a tó
környéke rendkívül gyéren lakott
terület volt. Később a gyorsan
fejlődő, iparosodó királyi székhely,
(Székesfehérvár) árnyékában nem
fejlődött, legelő- és vadászhalászterület maradt.

AGÁRD, DINNYÉS,
SZERECSENY

Agárd neve az agár főnévből, illetve a belőle képzett Agárd személynévből keletkezett.
1193-ban említették először,
amikor III. Béla király a fehérvári

keresztesek birtokába jutott Dinnyés
neve két helynévből, Med-ből és
Dinnyésből keletkezett. Med azt
jelenti száraz, időnként kiszáradó.
A név elé később a dinnye főnév
s-képzős származéka került. A Dinynyésmed összetétel utótagja később elmaradt.
1410-ben Zsigmond
király villa Med-et Gárdonnyal együtt Zollerni
Frigyes, nürnbergi várnagynak adományozta.
Az 1770-1780-as évek összeírásai szerint Gárdony a megye
gabonaövezetébe esett, nagyrészt mocsárban feküdt. Területén
mindössze 10 adózót
említettek.
1850-ben Gárdonyban
146 ház állt, köztük
a nemesi közbirtokosok
lakóépületei.
A XIX. század második
felében a bevándorlás következtében gyorsan emelkedett a lakosság
száma. Gárdony ekkor két utcából
állt. 1872-ben nagyközségi státuszt kapott. 1888-ban a nagyközséghez Agárd, Szerecseny és Dinynyés puszták tartoztak. Lakosainak
száma alig volt több kétezernél.
Ebben az időben a település legnagyobb birtokosa a Singer család
volt, amelynek tagjai a századforduló táján felvették a Gárdonyi
előnevet, így lett az Agárdpusztán
született Ziegler Géza író, Gárdonyi Géza.

A HALÁSZFALUTÓL
A VÁROSI RANGIG

Gárdony lakói főleg halászattal,
vadászattal és nádvetéssel foglalkoztak. A régi települést halászfalunak
hívták, amely közvetlenül a tóparton, a mostani nyaralók helyén állt.
A víztükör a tónak csupán egyharmada volt, míg a kétharmad részét
élő nádas és zsombék képezte.
A tópart kiépítésének kezdete az
1920-as évek közepére tehető.
A fővárosi lakosság kezdte meg
a telkek felvásárlását.
A húszas évek elején
a polgárság felismerte a
Velencei-tó által nyújtott üdülési és fürdési
lehetőségeket. Néhány
intézmény, sportegyesület kisebb-nagyobb
parcellákat vásárolt magának, és
ezeken víkendházak, kabinsorok
létesültek.
1945 után a szocialista társadalom
első évtizedében a községi vezetés
teljesen átalakult, majd tömegesen
kezdtek megjelenni a nyaralók, és
kezdett kialakulni a fürdőkultúra.
1949-ben Velence egy része, un.
Kisvelence is, Gárdonyhoz csatlakozott, Gárdonyfürdő néven.
1958-ban, megalakult a Velencei-tavi Intéző Bizottság, amely
elősegítette a tó és környékének
fejlesztését.. A bizottság tevékenységének köszönhetően alakult ki a
Velencei-tó mai képe. Feltöltötték
a parti részeket és megépítették
betonból a partfalat.
Gárdonyt ismét községként tartották nyilván. 1970-ben kapta vissza
a nagyközségi rangot. 1984-től
városi jogú nagyközség lett, majd
1989-ben városi rangra emelték.
T.O.

Akik azt hiszik, nem érnek rá a testedzésre, azok előbb-utóbb
“
kénytelenek lesznek időt szakítani a betegségre!”

AHOL JÓL MŰKÖDIK A DIÁKSPORT

M

óron 1986-ban a helyi és a környező iskolák
diáksportköreinek vezetői megalakították a
Körzeti Diáksport Bizottságot. A szervezet megalakulásakor (azóta is folyamatosan) a megyében egyedülálló módon teljes egészében tömöríti a város és
vonzáskörzete iskoláit, tanulóit.
Az elmúlt 17 év alatt a szerény
lehetőségekkel bíró kis szervezetből a
megyében és országosan is ismert – és
elismert – rengeteg és sikeres versenyt,
rendezvényt szervező szervezet lett.
Ez a 17 év az iskolai diáksportkörök
munkájára alapozottan hatalmas fejlődést hozott, mind a sportágak számát
tekintve, mind a minőségi, eredményességi mutatók vonatkozásában.
Jelenleg 16 iskola és diákjai tartoznak
tagjaink közé (ebből 7 móri 9 körzeti)
a város 7 iskolájából 2 középiskolás,
1 pedig fogyatékos gyermekekkel foglalkozik. A taglétszámunk meghaladja a
4000 főt.
Sajnos tárgyi feltételeink nem fejlődtek
a versenyeztetés színvonalával arányban; külön irodánk nincs, az adminisztratív munkát a tornatermi irodákban,
illetve saját lakásunkban végezzük.
A tárgyi feltételek hiányát ellensúlyozza
az a kiváló szakembergárda, amely az
évek során ezt a kimagasló eredményt
elérte.
1991 óta rendezünk sporttábort
Agárdon, ahol a jelentkezések számától függően 1 vagy 2 turnusban
foglalkoztatjuk körzetünk ta-nulóit. Az
alap a kajak és a kenu sportágak megismertetése, de lehetőség van úszásra,
labdarúgásra, kézilabdára, kosárlabdára, teniszre, tollaslabdára.
A foglalkozásokon kívül lehetőséget

biztosítunk a Velencei-tó megismerésére
(vízi túrák, hajókirándulás, gyalogtúra,
múzeumlátogatás). A tábor zárásakor
tábori olimpiát rendezünk a különböző
sportágakban.
1993 óta megrendezzük az évfolyambajnokságot 3 sportágban (lab-

darúgás, kézilabda, kosárlabda), amely
lehetőséget biztosít a 4.- 8. osztályos
diákoknak a hétvégi szabadidő hasznos
eltöltésére, egyben jó felkészülés a
diákolimpiára. A kétfordulós verseny
zárásakor díjkiosztó gálát tartunk, amelyet jó hangulatú tanár-diák-összecsapás
foglal keretbe.
1997 óta folyamatosan megrendezzük
a Város körüli futást, amely során Mór
város külső utcáin több mint 17 kilométert futva (8 szakaszban 8 hétig) a
futást népszerűsítve – csak a részvétel
számít – biztosítjuk elsősorban az
alsó tagozatos gyerekeknek a mozgás
lehetőségét. A kör megtétele után a

AZ ÉV KIEMELKEDŐ RENDEZVÉNYE

A REGIONÁLIS SPORTNAP

6-ÁN,
16-ÁIG LEHET JELENTKEZNI AZ ALÁBBI
CÍMEKEN : ARANY@ DATATRANS.HU, 22/504-674

A FOGYATÉKKAL ÉLŐ GYEREKEK SZÁMÁRA MÁJUS
AMELYRE ÁPRILIS

résztvevők sorsoláson vesznek részt,
amely során sportszereket nyerhetnek,
a fődíj pedig 1 vagy 2 fő ingyenes
részvétele a sporttáborban.
1998 – Márciusban Móron megalakult a Testnevelő Tanárok Országos
Egyesületének Mór Városi Szervezete.
A szakmai szervezettel karöltve egyre
nagyobb hangsúlyt tudunk munkánk
színvonalának adni (a sporttörvény és
változásainak elemzése, szabályváltozások stb.).
1999 – A város vezetőinek részvételével részt vettünk az Összefogás az ifjúság egészségéért, edzettségéért országos
konferencián. A konferencia megerősített
abban, hogy egyre több lehetőséget kell
biztosítani diákjaink számára.
Szintén ebben az évben átalakultunk
közhasznú szervezetté, amely kitágította
lehetőségeinket, de egyúttal egyre több
jogi és adminisztratív feladat hárul ránk.
2000 – Egy kiemelkedő jelentőségű
rendezvényt (futóváltót) szerveztünk
hazánk államiságának 1000 éves
évfordulójára Az ezerjó hazájában
ezren 2000 méterrel 2000 kilométert
2000-ben elnevezéssel, amely 1 hétig
folyamatosan tartott 1000 fő részvételével. A befolyt nevezési díjakat
felajánlottuk az épülő sportcsarnok és
uszoda költségeire / azóta a beruházás
megvalósult /.
2002 – Elkészült a fenti létesítmény,
amelyben már több úszóversenyt, sőt
triatlonversenyt is rendeztünk.
2003 – Már nyáron is szervezünk
bajnokságot (mint társszerv) az Utcák,
terek bajnoksága néven labdarúgásban.
Külön ki kell emelnünk, hogy Mór
városa több ízben végzett a Kihívás
napja” nemzetközi sportnap kategória
győzteseként, amely elsősorban a diákoknak és Szervezetünk sportvezetőinek
köszönhető!
T.O.

Hatszáz új munkahely létesül

183 MILLIÓ EURÓS BERUHÁZÁS
ALAPKŐLETÉTELE BICSKÉN

M

unkahelyteremtő, környezetbarát, innovatív
beruházás valósul meg az M1-es autópálya
mentén, Bicskénél. Csillag István gazdasági és
közlekedési miniszter a leendő beruházás helyszínén találkozott a német részvénytársaság tulajdonosaival.
Beruházási szándékukkal 2003
szeptemberében keresték fel a
tulajdonosok a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium és a
Külügyminisztérium
befektetésösztönzéssel foglalkozó müncheni
irodáját. Az ITDH és a GKM
munkatársaival történt néhány
hónapos tárgyalás után a Sol@Mio családi tulajdonban lévő
részvénytársaság 2004. március
2-án döntött arról, hogy új gyáregységének és fejlesztési központjának helyszínéül Magyarországot
választja.
ban és többlakásos társasházakban
alkalmazható napelemek, valamint
Az összesen 183 millió eurós a hozzá kapcsolódó energiatáro(46,7 milliárd forintos) befekte- ló elemek és egyéb kiegészítők
téssel, Bicskén felépülő üzemben a gyártását végezné. A beruházás
cég saját fejlesztésű családi házak- a tervek szerint idén kezdődik, és
két év alatt

valósul meg, de az első ütem elkészültével már a 2004. év végén
megkezdi a termelést.
A gyár teljes kapacitásának elérésekor 600, magasan képzett
szakembernek biztosít majd munkahelyet. Külön kiemelendő, hogy
a cég tervei szerint a világszabadalommal rendelkező termékek
(napelemek, energiatároló elemek
és egyéb kiegészítők) továbbfejlesztése is Bicskén, a közvetlenül
a gyár mellett felépülő K+F központban zajlik majd. A vállalat a
termékeit 100%-ban külföldön,
elsősorban
Nyugat-Európában
tervezi értékesíteni.

GKM sajtóanyag

FEJÉR MEGYEI OLDALAINK
TÁMOGATÓI :
Fejér megye Önkormányzata
Gárdony város Önkormányzata

Egy nap a felkészülés jegyében

NYÍLT NAPOT TARTOTT A VPOP

2

004. március 24-én Székesfehérvárott tartotta nyílt napját a Vám- és Pénzügyőrség Közép-Dunántúli Regionális Parancsnoksága. A város polgármesteri hivatalának díszterme zsúfolásig telt régiónk egész területéről érkezettekkel, akik az aktuális információktól
az európai uniós csatlakozást megelőző
teendőkig pontos és szakmai felvilágosítást kaphattak.
A nyílt napra a régiónk vámszaki
szervezetének ügyfelei kaptak
meghívást. A rendezvény sikerét
bizonyítja, hogy több mint százötven gazdálkodó szervezet látogatott el a városháza dísztermébe,
ahol fél tíztől délután kettőig egy
tucat témában hallhattak előadásokat.

nyolítása) keresztül
vezet.
Ezt követően az uniós
jogalkotásról és jogalkalmazásról, az unió
– vámunió – vámterület egyezőségeiről
és
különbségeiről
valamint a schengeni
egyezmény és a vámhatár problémájáról
esett szó.
A délelőtt második felében a
regionális parancsnokság vámszakterületének 2004. május elsejét
követő felépítése és működése
került bemutatásra. Igazi csemegének számított a csatlakozással
kapcsolatos jogszabályi változások
és aktualitások ismertetése.

A meghívott előadók nem csak
a legfrissebb tudnivalókat adták
át a megjelenteknek, hanem teljes
alapossággal mutatták be azokat
a témákat, amelyek már régóta
közszájon forognak, az emberek
többsége azonban még sincs tisztában a részletekkel. Azok a kedves
érdeklődők, akiknek nincs ideje,
energiája, lehetősége a mindennapi
munka mellett utánajárni ezeknek az
összefüggéseknek, most megismer- A délutáni előadások alkalmával
hették azokat.
a hallgatók ismertetést kaptak
a jövedéki adótörvényről és a
Első körben a Közép-Dunántúli jövedékigazgatásról
általában,
Regionális Fejlesztési Ügynökség valamint bemutatásra került a
Kht. igazgatója tartott előadást Regionális Jövedéki
térségünk terveiről, lehetősé- Központ is, hatáskörgeiről. Külön hangsúlyt kapott ével és illetékességével
régiónk jelszava: „Váljunk az együtt. A jövedéki
innováció régiójává!”. Az Ügy- adózás
szabályain
nökség előadásából az is kiderült, kívül ismertették az
hogy a versenyképes struktúrák és ásványolajtermékekre,
az EU-konform rendszerek kialakí- alkoholtermékekre és
tásához vezető út a partnerségen, szőlőborra vonatkozó,
tervezésen (projektgenerálás) és valamint a szabadforvégrehajtáson (pályázatok lebo- galomban folytatott

kereskedelemre vonatkozó jövedéki előírásokat is.
Szó esett még az idei általános
forgalmi adó törvényváltozásáról és
a belföldi illetve közösségen kívüli

tagországokba történő értékesítés
módosulásáról.
A megjelentek a Regionális Fejlesztési Kht. és az APEH munkatársaitól kaptak értékes információkat.
A VPOP részéről Bencs Zoltán
alezredes úr, az Integrációs Hivatal
vezetője, valamint a parancsnokság
Vámosztálya, Informatikai- és Jövedéki Osztálya tartott előadást.
Bővebb
információkat
a
www.kdrf.hu illetve www.vam.hu
internetes oldalakon olvashatnak.
V. É.

Komáromi Napok 2004.

„CSATLAKOZZON HOZZÁNK ÉS
CSATLAKOZZON VELÜNK!”

E

zt a szlogent választottuk a 13. Komáromi Napokat ajánló reklámfilmünkhöz,
mellyel az egész országból hívjuk a vendégeket nagy, közös ünnepünkre.
Merthogy az ünnepnél is ünnepebb lesz a rendezvénysorozat ebben az évben.
Az Európai Unióhoz ugyanis egyként fog csatlakozni a két Komárom és rajtunk (is) múlik, miként tudjuk majd
mindennapi életünket egyként élni.
Ez természetesen majd a hétköznapok során fog eldőlni. Az alapokat évszázados történelmünk és az utóbbi
10-14 év következetes munkája megteremtette, a kereteket az Európai Unió biztosítja. Eddig elért közös eredményeink alapján joggal lehetünk bizakodóak. Hiszen maga a Komáromi Napok rendezvénysorozat is arról szól,
mire képes a két Komárom, amikor úgy dönt, hogy – ha csak egy hétre is – a térség fővárosává lép elő.
Ezek a napok az első perctől az európaiság jegyében szerveződtek – hiszen egyidősek városaink testvérvárosai
kapcsolataival, német, osztrák, finn, cseh, romániai és francia barátaink mindig is aktív részesei voltak az eseményeknek. Az idén minden eddiginél nagyobb létszámban érkeznek, hogy a szó fizikai értelmében is megtegyék
velünk együtt a nagy lépést április 30-án éjjel az Erzsébet hídon és jelezzék barátságukat, szolidaritásukat, segítőkészségüket a két Komárom, rajtuk keresztül a két ország közösségének.
Végig tekintve a várható programokon, a résztvevők, előadók során, azt kívánom magunknak, hogy minél több
vendégünkkel tudjuk megosztani az élményeket, melyeket a rendezvénysorozat ígér.
Legyen tehát szerencsénk és jöjjenek kulturális- és sportrendezvényeinkre, konferenciáinkra, csatlakozási ünnepségünkre. Legyen ez - dacára a megbabonázott 13-as rajtszámnak – a legsikeresebb, legmozgalmasabb minden
Komáromi Napok között. Amelyben részt venni és amelyre emlékezni egyaránt szép lesz.
Zatykó János és Bstrnak Tibor
polgármesterek

A 13. KOMÁROMI NAPOK PROGRAMJÁBÓL:
2004. ÁPRILIS 26 – MÁJUS 2
Dőlt betűvel az észak-komáromi programokat szedtük.
ÁPRILIS 28. SZERDA
ÁPRILIS 26. HÉTFŐ

10.00 A Komáromi Napok ünnepélyes megnyitója a Városháza
előtt*
15.00 „Emlékezzünk Jókaira” – előadások és könyvbemutató a
Jókai Könyvtárban*
15.30 Koszorúzás Lehár Ferenc szobránál a zeneszerző születésének
134. évf. alkalmából
16.00 Együttes ünnepi testületi ülés a Tiszti Pavilonban
19.00 A Makám együttes ethno-music koncertje a Tiszti Pavilon
amfiteátrumában
19.00 „Az akasztottak balladája - Földes László (Hobo) Villonestje a Jókai Moziban*

ÁPRILIS 27. KEDD
10.00 Hello Európa! – általános iskolások szórakoztató műsora
Tiszti Pavilon amfiteátrumában
11.00 Ünnepi gálaműsor a 75 éves Petőfi Sándor Általános
Iskolában
15.00 Az újjáépített római kori állandó kiállítás és a „100 éves a
komáromi lótenyésztés” című időszaki kiállítás megnyitója a Klapka
Múzeumban*
19.00 Koncert Mozart műveiből a Szt. András templomban

09.30 „Soha többé!” – konferencia a Holocaust 60. évfordulóján
a magyar történelmi egyházak főpapjainak részvételével a Városháza
dísztermében*
17.00 A Jókai Gimnázium idegen nyelvi estje a Jókai Moziban
18.00 Ashraf Fouad egyiptomi zeneszerző Valerie de Pasas költőnő
verseire írt műveinek európai ősbemutatója a Magyar Kultúra és Duna
Mente Múzeumában
21.30 Márió, a harmonikás koncertje a Sörsátorban

ÁPRILIS 29. CSÜTÖRTÖK
09.00 „Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióban” – VEAB konferencia a Városházán
10.00 „Dunán innen, Dunán túl” – Nyitra és Komárom-Esztergom
megye kulturális és média kapcsolatai – konferencia a Monostori
erődben
15.00 Az AMSTEL sörsátor megnyitója a thermálfürdő parkolójában
18.00 „Ló-só” a 100 éves fedett lovardában (Frigyes laktanya)
18.00 Nox együttes koncertje a sörsátorban
21.00 Blues Company koncert a sörsátorban
21.00 Kifulladásig Táncház a Magyar Kultúra Házában

ÁPRILIS 30. PÉNTEK
09.00 A Legio Brigetio római katonai táborának megnyitása
10.00 Történész konferencia a Monostori
erődben
10.00 Az EU küszöbén – konferencia a
Tiszti Pavilon dísztermében
15.00 „Képesek vagyunk” – fotókiállítás az
Erzsébet hídon
15.30 Fiesta együttes koncertje a sörsátorban
16.00 Rotary-emlékhely avatása a Duna két
partján fekvő Komárom EU-s csatlakozásának
ünnepére a körforgalomnál
18.00 Májusfa állítás a Klapka téren
23.00-tól: „Csatlakozunk!”- ünnep az
Erzsébet hídon: fényjáték, EU-himnusz a
két város kórusainak előadásában, tűzijáték,
játszik a Princess együttes*
MÁJUS 1. SZOMBAT
09.30 Munkakutya világbajnoki selejtező az
Olajmunkás Sporttelepen*
10.00 A könyv napja az EU-udvarban
12.00 30. Komárom-Komarno Nemzetközi
Utcai Futóverseny rajtja a Városi Sportcsarnoktól
14.30 „Az Operaház fantomja” – musical-

és operett gála a Győri Nemzeti Színház
művészeinek előadásában
15.00 Nagy Lajos király szobrának ünnepélyes leleplezése az Európa udvarban
17.00 Kispál és a Borz koncert a sörsátorban
19.00 „40 nap” – keresztény zenei hangverseny az Európa udvarban
19.30 Gerendás Péter műsora a sörsátorban
22.00 Gergely Róbert fellépése a sörsátorban

MÁJUS 2. VASÁRNAP
09.00 „Gyerünk a ligetbe!” – népművészeti
kirakodóvásár a Jókai ligetben a KomáromEsztergom Megyei Népművészeti Egyesület
és a CSMK szervezésében
10.00 Öregvár napok- egész napos
családi program katonai hagyományőrző
csoportokkal
11.00 XV. Imanap a szlovákiai magyar papi
hivatásokért a Szt. András templomban
17.00 Bon-Bon zenekar koncertje a sörsátorban
21.00 Nosztalgia disco a sörsátorban
21.30 A Groovehouse együttes koncertje
a sörsátorban

Vizák Vízmű Kft. – Komárom

„A VÍZ A TIÉD, FELELŐS IS VAGY ÉRTE”

M

ihácsi István, a Vizák Kft. igazgatója szakmai gyakorlatát az Észak-Dunántúli Regionális Vízműnél szerezte,
ahol tíz évig osztályvezető, majd egy évig üzemigazgató
volt. 1992 óta áll a komáromi vízszolgáltató cég élén.
– Hány éves a vízmű?
(behúzzuk a műanyagcsövet és rá– Komáromban a vízszolgáltatás már melegítjük a régire). A Duna alatti
100 éves múltra tekint vissza. Maga átvezetésünknek egyik felét már ősszel
a Vizák Kft. tavaly ünnepelte 10. befejeztük az ácsi víztorony belső felszületésnapját, amikor önkormányzati újításával együtt. Komáromban április
tulajdonba kerültek a vízi közművek. végére elérjük, hogy az egyes utak
Komárom város és Ács nagyközség alatt nem lesz olyan vízvezeték, ami
önkormányzata megalapította a Komá- csőtörésveszélyes.
– A szennyvíztisztítás? A csarom – Ács Vízmű Kft.-t.
– Milyen feladatokkal kell szembenézniük?

– A Vizák Kft. éves szinten, amortizációból 60 millió forintnyi fejlesztést
tesz meg. Saját erőből a vízminőség
másodlagos védelmét folytatjuk, ez azt
jelenti, hogy éjszaka a csöveket szétszedjük, és több kilométert szivaccsal
tisztítunk azért, hogy a mikroorganizmusokat eltávolítsuk. Egyes helyeken
kitakarás nélküli csőújítást végzünk

tornázás?

– A szennyvíztisztítás vonalán viszonylag
könnyű helyzetben vagyunk, mivel a két
tisztító új, nem kell fejlesztéseket végrehajtanunk. Viszont a csatornahálózaton
annál inkább, mert vannak 70-80 éves
csatornáink. A Sport utcát például
1923-ban készítették, ahol akkora a
falazott csatorna, hogy tudok benne sétálni. Még egy ilyen van a leendő Tesco
áruház területén, amit fel kell újítani.

– Milyen a kapcsolatuk a fogyasztókkal?

– Elmondhatjuk, hogy a víz-, és csatornadíj nálunk rendkívül kedvező (víz:
183 Ft/m3+áfa, szennyvíz: 128
Ft/m3+áfa) amit igyekszünk szinten
tartani, hogy fogyasztóink elégedettek
legyenek. Ez egy nagyon lényeges dolog. Mi nagyon meg vagyunk elégedve
a fogyasztóinkkal, és remélem, ők is
velünk. Ennek érdekében elégedettségi
vizsgálatokat végeztünk az év vége körül. Nem rosszak az eredmények, amit
az is alátámaszt, hogy nagyon kevés
a kintlévőségünk. Egy fontos dolgot
ki kell emelnem – a tisztességet. Egy
szolgáltatónak mása nincs. Vigyázni
kell tehát a megőrzésére!
Kovács Tímea

Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

TAHITI TATABÁNYÁN

T

ársadalmunkban a fiatalok eléggé változatos csoportot alkotnak. Egyre később lesznek a munkaerőpiac szereplői, később alapítanak családot, egyéni
életútjaik egyre változatosabbak.
Az iskoláknak, egyetemeknek, munkahelyeknek és a társadalmi környezetnek
nincs már olyan integráló szerepe, mint
korábban. A fiatalok többsége úgy
érzi, hogy saját gondjai nem mindig
kapnak helyet az idősebb korosztályok
által kigondolt közpolitikai irányelvekben. Ezért gyakran közönyösen
reagálnak a társadalomban történő eseményekre, történésekre. Fontos, hogy a
fiatalokat megpróbáljuk bevonni a helyi
társadalom mindennapi életébe, és
ösztönöznünk kell őket az aktív közéleti
tevékenységben való részvételre
is. Segítenünk kell abban, hogy
felelős állampolgároknak tartsák
magukat, és minél hamarabb aktív
tagjává váljanak a társadalomnak.
Ahhoz, hogy a fiatalok hivatásbeli és személyes törekvéseiket
megvalósíthassák, hasznos információkat kell hozzájuk eljuttatni,
és megfelelő tanácsadást kell
számukra biztosítani. Fontos,
hogy ezek az információk teljesek,
érthetőek, megbízhatóak legyenek,
és szélesítsék a fiatalok által elérhető
választási lehetőségeket, autonómiájuk
gyakorlásának előmozdítását. Nekünk
olyan információt és aktív kommunikációs lehetőségeket is biztosítanunk
kell, amelyek elősegítik Magyarország
fiataljainak az Európai Unióban való
meggyökerezését. A fiataloknak el kell
jutniuk oda, hogy megértsék Európa
működési mechanizmusait, és el kell
fogadniuk az Európa szintű gondolkodásmódot is. Célunk, hogy hasznos és
értékes „európapolgárrá” váljanak.

adó iroda feladatrendszere három fő
csoportba sorolható: segítségnyújtás,
tájékoztatás, problémamegoldás. Ezeket különböző megbízható információs
és tanácsadó szolgáltatások formájában
biztosítjuk.
Célunk, hogy szolgáltatásainkon keresztül szerepünk legyen a fiatalok szociális
és kulturális fejlődésében. Segítsük autonómiájuk kialakulását, valamint hogy
megtalálják a nekik megfelelő helyüket
a társadalomban, csökkentve azokat
a hátrányokat amely az életkorukból,

hogy a fiatalok problémamegoldó és
helyzetfelismerő készségei fejlődhessenek, és ezt követően nagyobb szerepet
és önállóságot vállalhassanak saját
problémáik megoldásában.
Tevékenységünkkel segíteni kívánjuk
a helyi, megyei közösségekben, önkormányzatokban, szervezetekben és
intézményekben folyó ifjúságsegítő
munka hatékonyságát.

TEVÉKENYSÉGEINK

Irodánk alaptevékenysége az információszolgáltatás és a tanácsadás. Összesen
25 információs főcsoportban gyűjtünk,
rendszerezünk és szolgáltatunk információkat.
Az információszolgáltatás mellett, önálló szolgáltatásként 3-féle /jogi, pszichológiai, pedagógiai/ tanácsadási
formát biztosítunk az ügyfeleknek.
Kiegészítő szolgáltatásaink között,
lehetőséget nyújtunk az önálló
információgyűjtésre. Az ügyfélrendszerben elhelyezett, áttekinthető
és rendszerezett információs fal,
sajtó és szakirodalomtár, valamint az
Internettel ellátott számítógép is ezt
a célt szolgálja. Terveink között szeélethelyzetükből adódhatnak.
repel, hogy fiatal önkénteseket vonjunk
Törekszünk arra, hogy munkánk által be a szolgáltatói tevékenységbe. A
a személyre szabott segítségnyújtás lelkes érdeklődők számára biztosítanánk
mellett hiteles tájékoztatást biztosítsunk a szakmai továbbképzés lehetőségét is.
aktuális és naprakész információkkal, az
érintett fiatal célcsoport számára.
KAPCSOLATFELVÉTEL
A különböző lehetőségek, alternatívák Az információszolgáltatás bázisát és az
nyújtása mellet próbálunk útmutató, információs törzset a számítógép rögzíeligazító szerepet vállalni. Tervszerű, ti. A bázis szerves részét a különböző
szervezett és rendszeres szolgáltatás- kulturális, oktatási és szociális intézméként biztosítjuk a tanácsadást, amely nyek, civil szervezetek által szolgáltatott
a lehetőségekhez mérten a lehető leg- információk alkotják.
szélesebb értelemben vett megelőzést Az iroda hatékony működése,
szolgálva igyekszik a testi-lelki jólét, szolgáltatásainak bővítése érdekében
valamint a szociális biztonság állapotát szeretnénk egy hosszú távú partnermegerősíteni. Egy olyan intézményi kapcsolatot kialakítani ezekkel az
CÉLOK
segítői közeget szeretnénk fenntartani, intézményekkel.
Az ifjúsági információs és tanács- amely esélyt és lehetőséget ad arra,
tárnay

Csak az hal meg, kit elfelejtenek

MELLSZOBOR MAGYARY ZOLTÁNNAK

P

élda értékű gondolkodók állítják, csak az hal meg,
kit emlékezetünkből hagyunk elveszni. Mostanság
ugyancsak megoszlottak a vélemények szoborügyben,
amelye(ke)t állítani kívántak történelmünk egyes személyiségeinek. A vélemények, s azok ellenzői - egyenlőre legalábbis - gátat szabtak az emlékezés relikviái
elhelyezésének. Tatán azonban a Tatai Helytörténeti
Egyesület kezdeményezésére dr. Magyary Zoltánnak
állítottak mellszobrot a Tópart sétányon.

ŐRZIK A HAGYOMÁNYOKAT

A Tatai Helytörténeti Egyesület
nem engedte, nem engedi, hogy
a város jeles személyiségeiről el-,
illetve megfeledkezzenek a vizek
városának lakói, és a romantikus
hangulatot provokáló településre
látogató turisták. Egy évvel ezelőtt
már elhelyezték a tervezett szoborparkban Öveges József professzor
mellszobrát, akit jószerivel az egész
ország ismert televítiós előadásaiból, amelyek nézettségét tekintve
- ha nem is így hívták annak idején
- mindenképpen toplistásnak számítottak, mivel a matematika és fizika
kacifántos
törvényszerűségeiről
abszulút közérthetően s a kevébé
képzett nézőközönség számára
is megtapintható egyszerűséggel
tartotta már-már szórakoztató stílusban előadásait.

SZOBORPARK TATÁN

A helyi Eötvös Gimnázium egykori direktor-tanárának állítottak
elsőként maradandó emléket a Tópart sétányon, ahol információink
szerint egy igazi szoborparkot szeretnének kialakítani.
Öveges professzor
szobrát a minap dr.
Magyary Zoltán
mellszobra követte, s úgy tudjuk,
a későbbiekben
emléket szeretné-

nek állítani Bláthy Ottó Titusznak,
Fellner Jakabnak, Farkasházy Fischer
Mórnak, Dobroszláv Lajosnak, Vaszary Jánosnak, Mátyás királynak,
gróf Eszterházy Józsefnek, valamint
Mikoviny Sámuelnek is. Pazar társaság lesz, ha valóban el fog készülni
Tata kiemelkedő személyiségeinek
szoborparkja.

AZ ALKOTÓ:
BALÁS ESZTER

minap avatták fel dr. Magyary Zoltán jogász professzor emlékszobrát,
amelyet Balás Eszter szoborművész
készített impozáns kivitelezésben.
Az 1888-ban Tatán született
tudós egyebek mellett az országban
elsőként alapította meg az állami
népfőiskolát Tatán, amelybe paraszti
származású fiatalokat iskoláztak be.
A képzésben részt vevő fiatalok
felismerhették annak szükségszerűségét, hogy az akkor még faluként
prosperáló település közéletébe
való aktív bekapcsolódás mennyire
válhat hasznára mindannyiuknak,
megtanulhatták és elsajátíthatták
az akkor korszerűnek számító földművelés legfrissebb technológiáját,
technikáját.

TATA ÉS TÓVÁROS
EGYESÜLÉSÉÉRT

A Tópart sétányon, az Öreg-tó és Dr. Magyary Zoltán sok más
a Cifra malom közötti szakaszon a szakmai tevékenységén túlmenően
elévülhetetlen érdemeket szerzett
abban is, hogy a két szomszédo
település, Tata és Tóváros egyesüljék. Felismerte, hogy a két
önálló életet élő település sokkal
sterencsésebb társadalmi, gazdasági és politikai helyzetbe kerül,
amennyiben egy egységes településrendszert valósít meg. Mások
mellett dr. Magyary Zoltán
nevéhez kötődik a tatai múzeumi
szervezetek alapjainak lefektetése,
a Harangláb óratornyának létesítése a jelenlegi városközpontban.
A professzor a Közigazgatás és az
emberek címmel megjelentetett tanulmánya a
hozzáértők szerint ma
is irányadó módszertani
anyag a közigazgatás
korszerűsítésében.
Berg Endre

A foci az elsőszámú hobbim

A MAGYAR BETTEGA

A

kik régebben figyelemmel kísérték a magyar labdarúgást, a címből tudhatják, hogy a következő
beszélgetés Csapó Károllyal készült. Olasz kollégája,
Bettega is fiatalon őszült meg, innen a becenév. Csapó Károly a Tatabányai Bányász mellett a francia Toulouse és a nemzeti válogatott csapatában is játszott.
– Fénykornak tartja ön azt az
időszakot, amikor Tatabányán
játszott?

– Mindenféleképp. A csapat két
fénykorában is játszhattam, ’79
és ’82 nyara között, amikor egy
ezüst-, illetve és egy bronzérmet
szereztünk meg, az első osztályban.
Amikor hazajöttem, ’86 és ’88
között szintén ezüst- és bronzéremmel gazdagítottuk a vitrint. Ebben
a második szériában jött össze a
Kiprich-Vincze-Plotár csatársor, ami
méltán maradt legendás.
– Melyik volt a legemlékezetesebb tatabányai mérkőzése?

nösebb beilleszkedési problémám
nem volt, hiszen tudtam, hogy ki
fogok menni, ezért már fél évvel az
utazásom előtt elkezdtem tanulni a
nyelvet. Ez Franciaországban különösen nagy előny, hiszen az ottaniak, hiába beszélnek más nyelv(ek)et – Kedvenc csapat?
is, szinte csak az anyanyelvükön – Magyarországon természetesen
hajlandóak megszólalni. A másik a Tatabánya, nemzetközi szinten
pedig az Arsenal és a Real Madrid. Ebben a két profi klubban
látom azt, hogy a játékosaik gyakorlatilag erő nélkül tudják, szinte
művészi szinten játszani azt a játékot, amit labdarúgásnak hívunk.
– Elcsépelt kérdés, de óhatatlanul fel kell tennem: ön
szerint mi a megoldás a mai
magyar foci problémáira?

– Kétségkívül az, amikor a Real
Madrid látogatott el bányászvárosunkba. Nemcsak azért, mert
szenzációs hangulat volt az egész
városban - nem csak a stadionban , hanem azért is, mert gólt lőhettem
a spanyol sztárcsapatnak.
– Ön volt az egyik első magyar
játékos, aki idegenlégiósként
játszhatott. Franciaországban a
Toulouse csapatát erősítette. Érzett-e valami nehézséget, azért,
mert az elsők között ment ki?

– Akkoriban az volt a szabály, hogy
csak a harminc évesnél idősebb játékosok igazolhattak külföldre. Természetesen, foglalkoztatott, hogy egy
új közösségben, új helyen tudok-e
annyit – többet –, nyújtani, mint
a sokszor fiatalabb csapattársaim.
El is várták, hogy többet nyújtsunk,
hiszen ugyanolyan teljesítményért
természetesen szívesebben játszattak volna hazai játékosokat. Külö-

Különösen mostanában szeretek a
meccsekre járni, hiszen zsinórban
négy mérkőzésen diadalmaskodtunk.
Úgy érzem, feltámadás készülődik a
csapat körül. Jó választás volt Détári
szakvezetőnek, és az igazolásaink is
értékesek. Jó focit játszanak a fiúk, de
nem látok a láthatáron olyan multinacionális támogatót, aki ma elengedhetetlen a profi sporthoz. Remélem a jó
játék beérik, hiszem, hogy a csapatnak
több állandó szurkolója lesz.

dolog, ami jelentősen megkönynyítette kinttartózkodásomat, hogy
volt a csapatban még egy magyar
játékos, az első idegenlégiós, Bálint
László.
– Szeretett kint játszani?

– Elcsépelt kérdésre elcsépelt
válasz - az utánpótlás. Sok-sok,
focihoz értő ember hangoztatja már
nagyon régen, mégsem látok fejlődést ez ügyben. Amikor én kint
voltam Franciaországban, ott már
akkor működtek olyan bentlakásos
iskolák, ahol minden a labdarúgás
körül zajlott. A gyerekek edzéssel
nyitották a napot, majd tanultak,
ebédeltek, és újra a pályán voltak.
A tanárok kijártak tanítani(!) ezekbe a sportkollégiumokba.

– Igen. Amellett, hogy elfogadtak, szerettek, sokkal többet
tudtam fejlődni, hiszen életem
– Focizik még?
minden másodperce csak és kizá– Hogyne! A profi futballban is
rólag a profi labdarúgásról szólt.
jelen vagyok, bár már csak mint
szurkoló, de oszlopos tagja vagyok
– Figyeli a mostani tatabányai
egy öregfiú teremfoci-bajnokságnak
focit?
– Igen, ha itthon játszunk, amikor is. Ez az elsőszámú hobbim.
csak tehetem, kint vagyok a lelátón.

Mórocz András

Borban és táncban az igazság

ETEIEK STRASBOURG-BAN

A

Bakonyalja és a Kisalföld határán lévő Ete kisközségben az utóbbi években fellendült a kultórális
élet. Mérföldkövei ennek a tavaly nyáron felavatott
szabadtéri színpad, az idei kistérségi folklórfesztiválban való részvétel, a településen látható iskolatörténeti s a mostani “vármegyéink” kiállítás. Sok érdeme
van ebben Rohonczi László polgármesternek.
Míg a kisközség táncegyüttesének
létrehozása korábban történt, az
Ete Község Polgáraiért Közalapítvány bábáskodása mellett - Szabó Mihály jegyző, Baráth Jánosné
iskolaigazgató, s az alapítványi elnök, falugazda Fábiánné Szabó Irén
lelkes munkálkodása nyomán.
Utóbbival váltottunk szót, abból
az alkalomból, hogy az Etei Ifjúsági
Néptánegyüttes márciusban Strasbourg-ban vendégszerepelt.
– Kiváló oktatóink vannak
– mondotta. – Barkóczy Ferenc
és Barkócziné Öller Gabriella személyében, akiknek eddigi áldásos
tevékenysége nyomán értük el,
hogy a hatszáz lelkes Etén hatvanfős
néptánccsoportunk van.
- Három csoportban táncolnak a
legapróbbak, a serdülők, illetve a
felnőtt korba érő ifjúságiak. Három

tatabányai népzenész: Pethő Edina,
dr. Mesterházy András és Ábrahám Attila közreműködésével idáig
is sok sikert ért el együttesünk, s
örömmel vettünk részt az idei strasbourg-i magyar hét rendezvényein.
- Március 22-én tizennégy
táncosunkat s a zenekart tudtuk
magunkkal vinni a húsz személyes

mikrobusszal, s ennek utánfutója
hozta a ruhákat, hangszereket, a
teljes felszerelést.
- Strasbourg-ban a Marc Bloch
egyetemnek 40 ezer hallgatója van,
köztük sok a magyar. De élnek a
városban '56-os
emigránsok s az
ő leszármazottaik, továbbá erdélyi magyarok.
Volt hát lelkes,
nagyszámú közönségünk.
- Az egyetem
aulájának
színpadán
szatmári, délalföldi, somogyi,
mezőségi,
kalotaszegi táncokkal léptünk
fel, s az általunk

szervezett táncházi rendezvény is
zsúfolásig töltöte meg a rendelkezésünkre bocsátott teret, a magyar
egyetemisták különös szeretettel,
önmaguk magyarságában is megerősödve gardírozták táncosainkat.
Elhelyezésünkben nagy segítségünkre volt Jánosházy Ágnes biológus,
aki Strasbourg-ban él, s az ottani
magyarság összetartásának központi
személyisége. Köszönetünket most
is kifejezem.
- Túl mindazon örömön, amelyet a
fellépések sikerei jelentenek, óriási
élmény volt számunkra Strasbourg
híres épületeinek – például az Európa Parlamentnek – megszemlélése,
de elmondhatatlan az a varázs is,
amelyet az ősi európai város templomainak, múzeumainak látogatása,
a szobrok, festmények szemlélése
jelent.
– A táncon, zenén, az etei lányok
szépségén, ifjaink kiállásán túl vittek-e valamilyen hazai ajándékot?
Híres az etei bor. Különleges íze,
zamata van. Ezúttal Tatai Ferenc
etei szőlősgazda palackjaiban - sajátos cimkézéssel - vittünk a nemes
nedűből. Jómagam - etei, háztáji
kisgazdaságunkban - arra ügyelek,
hogy minőségi tejet fejhessünk
teheneinkből, s hogy tejtermékeink
is első osztályúak legyenek.
- Ezúttal néhány batyuval a hamisítatlan, igazi etei túróból vittünk.
Nyugaton nincs ilyen. Bárkit kínáltunk belőle, a legmagasztosabb
elismeréssel fogyaszttotta.
-s. k.-
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DOROG 1984-2004 I.

NAGYKÖZSÉG, VÁROS…

Dorog várossá nyilvánításának huszadik évfordulója árugyár Dorogi
alkalmából Dr. Tittmann János polgármester tollából Gyáregységészép kiállítású, a település történetét bemutató, ben valamint
dokumentáló könyv jelenik meg. Mostani számunktól a Hanglemezgyárban dolgosorozatként közöljük ennek kivonatos változatát.
zott.
Dorog Nagyközség Tanácsa 1983. szep- Az egészségügyi, szociális, oktatási-nevetember 30-án 14 órai kezdettel rendkívüli lési, közművelődési és sportintézmények
ülést tartott az MSZMP Nagyközségi Bi- fejlettségét a kor követelményei szerint
zottságának klubhelyiségében.
megfelelőnek és a térség szükségleteit kieléA jegyzőkönyv szerint jelen volt:
gítőnek találták.
Gurgó János, Lang József, Rosz János, Kiemelték, hogy a kereskedelem és szolWeisz Miklós, Ollé Ferenc, Hagelmayer gáltatás színvonala magas szintű ellátást
Alajos, Keszthelyi István, Kökény Imre, biztosított a helyi igények kielégítésén
Tallósi Károlyné, Csuha András, Sasvári túl a vonzáskörzethez tartozó települések
Rudolf, Dr. Csuha József, Kovács G. részére is. Dorogon 65 kereskedelmi, 26
István, Solymár Judit, Dr. Kovács József, vendéglátóipari egység működött, ezen felül
Iglói Lajosné, Csákvári Mihály, Kelemen 132 kisiparos és 29 kiskereskedő tevéJános, Kalászi Lászlóné, Manga László, kenykedett. A javító-szolgáltató ellátáson
Benda Ferenc, Andorfer József, Bordi belül jelentős szerepe volt a Vegyesipari
Sándor, Rezner Attila, Juhász Vendelné, Szövetkezetnek. A járás egyetlen piaca is
Kalmár Anna, Deák Ferenc, Pozsonyi Dorogon volt.
Ignácné, Kovács Antal, Valovics Ferencné, A pályázat szerint: „A környezetvédelmi
Vigh János, Pintér Lajos, Csatári Antalné, kérdéseket kiemelten kezeljük. A Kőbányai
Lugosi József, Buzdugán István, Wagen- Gyógyszerárugyár a kellemetlen szag megsommer Ferenc, Honvéd Ferenc, Gulyás szüntetésére elégető berendezést létesített.
András tanácstag.
A Tatabányai Hőerőmű Vállalat Dorogi
Bosznai Jenő az MSZMP Járási Bizottsá- Telepének fejlesztésekor a környezetvédelmi
gának első titkára, Dr. Bombicz József, a feltételeket betartják, és törekednek a megKomárom megyei Tanács VB. Dorogi Járási lévő szennyező források megszüntetésére.”
Hivatalának elnöke, Dr. Koch Miklós, A pályázat alkotói fontosnak látták kihangaz MSZMP Komárom megyei Bizottsága súlyozni, hogy a társadalmi munkavégzést
képviseletében, Dr. Greiner Tibor, a az 1973-ban létrehozott „Dorogiak-DoKomárom Megyei Tanács képviseletében, rogért” mozgalom elnöksége szervezte és
Hajmer Imre, országgyűlési képviselő, irányította. Az V. ötéves tervben végzett
Wagner Ferenc, megyei tanácstag, Soós társadalmi munka értéke 34 367 ezer Ft,
Rezsőné, vb-titkár, A Hazafias Népfront az egy főre jutó átlag 581 Ft volt.
Nagyközségi Bizottságának tagjai.
A VI. ötéves tervi társadalmi munkaprogram
Az ülés egyetlen napirendi pontja Dorog összeállításánál figyelembe vették, hogy
várossá nyilvánítása tárgyában benyújtandó 1981-ben ünnepelik Dorog nagyközség
pályázat megvitatása volt. A pályázat szerint fennállásának 800 éves és a szénbányászat
településünk jelentős vonzáskörzetét kialakí- megkezdésének 200 éves évfordulóját.
tó tényezők között első helyen a fejlett ipar Az önzetlen társadalmi segítség nagymérállt. Ennek munkaerő-ellátását a természetes tékben hozzájárult a tanács fejlesztési elképnépszaporulaton kívül a vonzáskörzetből be- zeléseinek a megvalósításához. A Hazafias
települt illetve ingázó lakosság biztosította. Népfront Országos Tanácsa a kiemelkedő
A munkavállalók többsége a Dorogi Szén- társadalmi munkavégzésért 1982-ben Dobányák Vállalatnál, a Kőbányai Gyógyszer-

rog Nagyközségnek Elismerő Oklevelet,
1983-ban pedig Nemzeti Zászlót adományozott.
A pályázat záró sorai szerint Dorog nagyközség rendelkezett mindazokkal a feltételekkel, melyek várossá fejlesztéséhez
szükségesek.
A pályázat elbírálói is hasonló véleményen
voltak, így a Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsa rendeletében 1984. január elsejei
határidővel várossá nyilvánította Dorogot.
Harsonaszó. Himnusz. Szavalat. Ünnepi
"
díszbe öltöztetett színházterem a dorogi József Attila Művelődési Központban, amely
impozáns külsőséget ad az eseménynek.
Mert nagy esemény napja volt január 11.
A 800 éves múltú település városi rangot
kapott, ebből az alkalomból rendezték meg
a nyilvános, ünnepi tanácsülést."
A Dolgozók Lapja 1984. január 12-én
megjelent számának első oldalán, a „A jog
utolérte magát Dorogon” című írása kezdődött e sorokkal. A várossá nyilvánítás oklevelét Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai
Bizottságának tagja adta át.

Keszthelyi István, Kovács Antal, Kovács G.
István, Dr. Kovács József, Kozák László,
Kökény Imre, Laczkó István, Lang József,
Lelkes Béla, Lugosi József, Manga László,
Ollé Ferenc, Pintér Lajos, Pozsonyi Ignácné, Puchner Ferenc, Previtzer János, Prommer István, Rezner Attila, Rosz János, Salzinger Tibor, Sasvári Rudolf, Sárvári Teréz,
Solymár Judit, Solymos Bertalan, Tallósi
Károlyné, Valovics Ferencné, Vigh János,
Wagensommer Ferenc, Weisz Miklós.
Az 1985-ös választások eredményeként
az alábbi tanács állt fel:
Baranyai Lőrinc, Berecz János, Bóna Gábor
dr., Brassói László, Csatári Antalné, Cservenka Rita, Csuha József dr., Deák Ferenc,
Dékány Sándor, Gálné Szilágyi Judit,
Godó Béla, Gulyás András, Hagelmayer
Alajos, Holicska Lajos, Juhász Vendelné,
Kelemen János, Kéri István, Kollár Sándor
ifj., Kontra Sándor, Kovács Antal, Kökény
Imre, Lugosi József, Manga János, Manga
László, Mézes József id., Molnár Sándor,
Ollé Ferenc, Ötvös György, Pozsonyi
Ignácné, Sasvári Rudolf, Steiner Ferencné,
Tasnádi Miklós, Udvardi János, Wágensommer Ferenc, Zvér Jolán.
1984. január 11-én, az alakuló ülésen Andorfer Józsefet, dr. Csuha Józsefet, Csuha
Andrást, Dékány Sándort, Gulyás Andrást,
Holicska Lajost, Juhász Vendelnét, Lelkes
Bélát választották meg a végrehajtó bizottság tagjának.
A végrehajtó bizottság tagjai 1985 és
1990 között Baranyai Lőrinc, Cservenka
Rita, Dékány Sándor, Juhász Vendelné,
Molnár Sándor és Ollé Ferenc voltak.

1984. január 11.-én 10 órakor, a József
Attila Művelődési Központ Szocialista
Brigádok Klubjában került sor Dorog Város
Tanácsának alakuló ülésére.
A város első tanácsának tagjai az előző,
nagyközségi tanácsot alkotó személyek
lettek: Andorfer József, Benda Ferenc,
Bordi Sándor, Bóna Ferenc, Brassói László,
Buzdugán István, Csatári Antalné, Csákvári
Mihály, Csuha András, Dr. Csuha József,
Deák Ferenc, Dékány Sándor, Dósa Mihály, Gurgó János, Gulyás András, Hagelmayer Alajos, Holicska Lajos, Honvéd
Ferenc, Iglói Lajosné, Juhász Vendelné, 1984-ben, majd 1985-ben is Gulyás
Kalászi Lászlóné, Kalmár Anna, Kelemen Andrást választották meg tanácselnök helyetJános, dr. Kendéné dr. Major Margit, tesnek. Ezt a tisztséget 1990-ig látta el.
1984. JANUÁR 11.-ÉN DOROG VÁROS TANÁCSÁNAK ALAKULÓ ÜLÉSÉN DR. CSUHA
JÓZSEFET, AZ ELŐZŐ NAGYKÖZSÉGI TANÁCSELNÖKÖT VÁLASZTOTTÁK MEG A VÁROS
ELSŐ TANÁCSELNÖKÉVÉ.
DR. CSUHA JÓZSEF 1948. MÁRCIUS 16-ÁN SZÜLETETT ÓZDON. JOGÁSZ DIPLOMÁJÁT
1974-BEN SZEREZTE. AZ ESZTERGOMI VÁROSI TANÁCSNÁL ÉS A DOROGI JÁRÁSI
HIVATALNÁL ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI ÉVEK UTÁN 1976-TÓL A DOROGI NAGYKÖZSÉGI
TANÁCS ELNÖKE VOLT. 1990-IG VOLT DOROG VÁROS TANÁCSELNÖKE.
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A VÁROSSÁ AVATÁS
ÜNNEPLÉSÉNEK ESEMÉNYEI

2004. JANUÁR 22.
A MAGYAR KULTÚRA
NAPJA

Az elmúlt 20 év kulturális eseményeiből készült összeállítás elevenítette fel az emlékeket. Mórocz
Gézáné kapott Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet, a pályán eltöltött több
évtizedes szakmai tevékenysége érdemeinek elismeréseként. A szomszéd
város, Esztergom Monteverdi Kórusa adott hanversenyt.

2004. JANUÁR 24-ÉN
20 ÉVESEK BÁLJA

Közel 300, 20 éves dorogi fiatal
kapott meghívót a bálra, akik hajnalig ünnepelték a város és saját
közelgő születésnapjukat.

2004. JANUÁR 31-ÉN
„NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A BÁL”

Bál a városért, jótékonysági rendezvény, melyet 1995 óta minden
évben megrendeznek. Az idén a
pilismaróti gyermek és üdülőtábor
fejlesztésének támogatása volt a cél.

2004. MÁJUS 9-ÉN
A MEGBÉKÉLÉS NAPJA

1993. május 9-én a győzelem
napja helyett Dorogon az ún. Dorogi nyilatkozatban kimondták: „a
háborúknak nincsenek győztesei,
csak áldozatai”. Ezért javasolták

a világ minden nemzete számára, hogy e napon a megbékélés
szellemében emlékezzenek minden
pusztító háború áldozataira. A
nyilatkozatot egy emléktáblán is
megörökítették.
A sorra kerülő ünnepi rendezvényen
adjuk át dr. Erdő Péter bíborosnak,
prímásnak, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érsekének a díszpolgári címet. A megbékélés napja ünnepi szónoka Kiss Péter kancellária
miniszter lesz.
Átadják a város és a főegyházmegye összefogásával felújított Szent
Borbála templom újjá varázsolt
tornyát is.Ünnepi testületi ülésen
kerül sor az elmúlt húsz év történetéről szóló könyv bemutatására
és egy várostörténeti kiállítás megnyitására.

BÁNYÁSZNAP

Az első Bányásznapra Dorogon
1950. szeptember 6-án került
sor, szeptember első vasárnapján.
Ekkor adták át a kitüntetéseket,
a hűségjutalmakat és a vásárlási
utalványokat.
A bányászat gazdasági jelentőségének csökkenésével párhuzamosan a bányásznap is más tartalmat
kapott. A város képviselő-testülete 1996-tól kezdődően ipari
vásárt és üzletember-találkozót
szervezett e napon. Dorog történetében első alkalommal az országos központi ünnepségre kerül

sor szeptember 2-án. Szeptember
4-én a koszorúzásokat követően
megnyitjuk az üzletember- találkozót és vásárt.
Szeptember 5-én átadjuk a teljesen
felújított Szent Borbála templomot,
és felavatjuk a várossá avatás 20.
évfordulója valamint a bányászat
évszázados település és térségfejlesztő érdemei előtt tisztelgő emlékművet, Csíkszentmihályi Róbert
szobrászművész alkotását.
Az ünnepi szónok Szili Katalin, a
Magyar Országgyűlés elnöke lesz.

MILLENNIUMI
ÜNNEPSÉGEK

1998. augusztus 19-én Ópusztaszeren a Megmaradás Falán, amelyet 1995-ben kezdtek el építeni
azzal a céllal, hogy tizenötmillió
magyar megmaradásának jelképe
lesz, Dorog város elhelyezte nevét
és címerét. A millenniumi rendezvénysorozat keretében adták
át a német nemzetiségi tájházat
2001. szeptember 2-án, amelynek kiállítási anyaga közadakozásból jött létre. Az ünnepi év
záróakkordjaként 2001. augusztus
20-án az országgyűlés képviseletében dr. Szili Katalin, a magyar
országgyűlés alelnöke átadta a
városnak a Millenniumi zászlót, és
ünnepélyesen felavatták a Dorogi
Olimpikonok emléktábláját és a
Zenepavilont.

Ünnepi hangulatban

A FÉL ÉVSZÁZADA VÁROS OROSZLÁNY

A

z ezerkétszázas évek végén szerepelt először
Majk neve okiraton, jelezve, hogy már akkor voltak letelepülők ezen a területen. A törökdúlás után
aztán hosszú ideig lakatlan volt a környék, majd az
1701-ben Eszterházy Antal által aláírt és jóváhagyott
telepítési szerződés Oroszlánkő pusztának említve,
igazolta a község helyszínét. A mai település folyamatos története voltaképpen ettől az időponttól
számítható, és hosszú út vezetett a
Minisztertanács 1954. január 28-ai
rendeletéhez, mely várossá nyilvánította Oroszlányt. A hivatalos avatási ceremónia 1954. március 20-án történt, s
erre a napra emlékeztek a fél évszázados településen.

A

FELNŐTTÉ VÁLÁS ÚTJÁN

Március huszadikán a képviselőtestület ünnepi ülésével
kezdődött a programsorozat,
melyen megjelent – többek
mellett – Kerti Katalin, a megyei közgyűlés alelnöke, Keleti
György országgyűlési képviselő és Gerébi Ákos Tata alpolgármestere is, de ott voltak
a város kulturális, gazdasági,
igazgatási és szolgáltatási életének képviselői és az elmúlt
50 év városirányítói.
A Bányász Klubban
Székely Antal alpolgármester köszöntötte
az ülés résztvevőit,
majd Rajnai Gábor
polgármester ünnepi
beszédében felidézte
az elmúlt évtizedeket.
A szónok kiemelte:
,,Hogy a történelmet milyen
erők alakítják, hogy a természeti
erők hogyan befolyásolják a földi életet, ma sem tudjuk, és nem
is biztos, hogy tudnunk kell.
Saját kisvárosunk történetén
okulva azonban megtanulhattuk,
hogy az elődök és a ma itt élők
az elmúlt fél évszázadban nem

tehetetlen,
életképtelen
bábukként
sodródtak az
eseményekkel,
hanem szívós
küzdelemmel
és kitartással
volt erejük a
közösség tagjaként megteremteni mindazt,
amit megálmodtak egykoron.
Mai közösségünk pedig felelősséggel tartozik mindazért,
melyet elődeink örökül hagytak. De ez a
felelősség nem merül
ki az értékek puszta
megőrzésében, hiszen
a valamikori „kölyökváros” a felnőtté válás
útjára lépett.”
A polgármestert követően Földi Józsefné
pedagógus helytörténész adott
áttekintést a várossá válást
megelőző időszaktól kezdve, a
szénbányászat és nehézipar beindításán keresztül a napjainkig
tartó történelmi eseményekbe,
majd a kitüntetések átadására
került sor.

ELISMERÉSEK,
KITÜNTETÉSEK

A város fél évszázados jubileuma alkalmából a testület több
évtizedes közéleti tevékenysége,
a város ipari fejlődése érdekében
végzett munkája elismerése-

ként DÍSZPOLGÁRI címet
adományozott Fehérdi Csaba
gyárigazgatónak. A városatyák
Oroszlány urbanizációs fejlődése érdekében végzett kimagasló
tevékenysége
elismeréseként
OROSZLÁNYÉRT
vésetű
aranygyűrűvel jutalmazták Mokri
Pál volt tanácselnököt, amelyet
a gyengélkedő kitüntetett helyett
lánya vett át. Salamon Gyöngyi
televíziós és rádiós munkájáért,
kötelezettségein messze túlmutató eredményes és sokoldalú
tevékenységéért, míg Kostyál
Pál a szlovák hagyományok
ápolása érdekében végzett több
évtizedes, eredményes és sokoldalú munkájáért vehette át az
OROSZLÁNYÉRT Kitüntető
Díszoklevelet. A polgármester virággal köszöntötte Dr.

Brunner Róza városi tisztifőorvost,
akit a napokban a Magyar Köztársasági Érdemkereszt Ezüst fokozatával
tüntetett ki a köztársasági elnök.
A Bakfark Bálint Zeneiskola tanárainak ünnepi műsorát követően
Rajnai Gábor köszöntötte a kitüntetetteket, és ezzel zárult az ünnepi
testületi ülés.

ÜNNEPI

GÁLAMŰSOR

Délután a művelődési központ előtti
Fő téren fúvószenekari koncerttel
folytatódott a program, majd a
színházteremben Rajnai Gábor
megnyitotta az októberig tartó
eseménysorozatot. Mint elmondta,
Oroszlány ötvenéves jubileumát abban az évben ünnepeli a település,
amikor Magyarország teljes jogú
tagjává válik az Európai Uniónak.
A város lakói is ugyanannak a
közösségnek lesznek tagjai, mint az
európai városok polgárai. Oroszlány
elkövetkező ötven éve immár erről is
szól majd. Most mindenkinek arra
kell törekednie, hogy a gyermekek
és unokák hasonló örökséget kapjanak, mint amilyet a mai generáció
kapott elődeitől. Olyan örökséget,
olyan ötven évet, amelyre az utódok
ugyanolyan büszkeséggel gondolnak
majd vissza, mint a mostaniak.
A rendezvényre egyébként meghívást kaptak a település 50 éves
lakói is, s az ő nevükben Szemes
Gábor köszöntötte a vendégeket.
A zsúfolásig megtelt színházteremben ezt követően került sor
Mészáros Márta: Kamaszváros című
filmjének és a filmhez kapcsolódó
riport vetítésére, majd következett
a tavaszköszöntő gálaműsor. A gálán, mely egyben a Civileké a ház
programsorozat záró rendezvénye
is volt, összesen tíz művészeti és
hagyományőrző csoport, illetve
szólista lépett színpadra.
Tudósítónktól

Szélerőműpark, területfejlesztési projekt

MOCSA - IPARI ÖVEZETET
SZERETNÉNEK KIALAKÍTANI

T

atáról vagy Komáromból lehet legjobban
megközelíteni a települést, amelynek nevét a helyi legenda a falu határában található
mocsarakban sejti. Az Árpád-korban már
falu, a törökdúlás után református magyarok
telepedtek itt le. A ma mintegy 2400 lelket
számláló községhez tartozik két tó, több
forrás is ered a határban. A település polgármestere, Áy József, szívén viseli a község
sorsát. Az elmúlt évek nehézségei ellenére
bizakodóan tekint a jövőbe.
Rögtön a megvalósult fejlesztésekről, és a jövő nagy terveiről kezd
mesélni.
– Sajnos az utolsó két évet tekintve, – kezdi Áy József – a település fejlesztési lehetőségei igen minimálisak voltak. Ezt elsősorban
a pénzügyi források folyamatos apadása határozta meg. Az anyagi
nehézségek ellenére azonban tavaly sikerült fejlesztéseket véghezvinnünk: a legrosszabb állapotban levő utcának a 600 méterét új
„szőnyeggel” láttuk el. Az óvodának a külső felújítását elvégeztük,
illetve a 10 évvel ezelőtt készült ravatalozót külsőleg teljesen felújítottuk.
– Jelen pillanatban egyedülálló a szélerőműparkunk engedélyeztetési tervdokumentációja – folytatja büszkén a polgármester. A
környezetvédelmi engedélyekkel már rendelkezünk, jelenleg építési
engedélyért folyamodunk a szakhatóságokhoz, és várhatóan júliustól beruházókat keresünk a konkrét, kész tervekhez.
– Amire nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is, az az autópályacsomópont kérdése.
– Az M1-es autópálya kedvező fekvése nyújtotta lehetőségeket
kívánja megragadni a Mocsai területfejlesztési projekt. A magyarországi autópálya hálózatot szemlélve megállapítható, hogy
amennyiben megvalósulna a közvetlen autópálya-kapcsolat Mocsa
határában, a fejlesztési terület kedvező lehetőséget biztosítana gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységek elhelyezésére.
– Megoldást jelentene a falunak – bizakodik Áy úr – ha valamilyen formában az autópályánál ki lehetne alakítani egy pihenőhelyet
benzinkúttal együtt, így tudnánk növelni az iparűzési adónkat. Ezt
a kérést azonban az Országos Autópálya-kezelő Mérnökség elutasította. Az elképzelt csomópont megvalósulási tanulmányterve
jelenleg elkészítés alatt van, amellyel várhatóan júniustól tudunk
továbblépni.

A tervekből azonban továbbra sem
fogy ki az önkormányzat.
– Április 20-áig pályázatot
kívánunk benyújtani Mocsa község főterének felújításával kapcsolatosan, amit semmiképp sem
szeretnénk kihagyni, hiszen ez egy
45-50 milliós SAPARD pályázat.
Ez hosszútávra megerősítené a falu
központi jellegét, és olyan belső
harmóniát biztosítana az épületek
megóvásával, illetve a közterületek
kialakításával, ami már nagyon régi
igénye a falunak. Ide, a központi
térre tervezünk egy egészségügyi centrumot is, ahol a lakosság
egészségügyi problémáit egy helyen
lehetne orvosolni.
Egy másik dolog, ami még előttünk
áll, meg kell oldanunk az általános
iskola tornateremhez jutását. Mivel

sportcsarnok kialakítására nincs lehetőségünk, nagyon bízunk abban,
hogy kerülnek kiírásra olyan pályázatok, melyekre minimális önerővel
lehet pályázni.

Egy ipari övezet létrehozása az
odatelepülő vállalkozások kedvező
földrajzi megközelítésén túl egyben
növelné Mocsa község életben
maradási esélyeit is.
Gyenei Beáta

Környezetkímélő technológiák Mocsán

EUROCAST KFT

A

100%-ban magyar tulajdonú, alumínium öntészeti
alapanyagot gyártó cégnél Molnár Józseffel, a termelési vezetővel beszélgettünk múltjukról, jelenükről, jövőjükről.
- Miért Mocsa külterületén
építettek telephelyet?

dékokat, tömböket és ötvöző anyagokat használunk fel. A jövőben
az alapanyagok helyben történő,
minél teljesebb feldolgozására,továbbfeldolgozására törekszünk. Az
első naptól kezdve nagy hangsúlyt
helyeztünk a minőségre, 2002-ben
auditáltak bennünket ISO minősítés
szerint. Jelenleg az ISO TS minőségirányítási rendszerre való felkészülés zajlik. A cég profiljában a
három legjelentősebb hazai vállalat
közé tartozik.

-Ezen a területen rendelkezésre állt
a megfelelő infrastruktúra (víz, gáz,
csatorna). A helyi önkormányzat
is fogadókészséget mutatott, így
megvásároltuk 2000-ben az öt
hektárnyi területet. A beruházás
2001-ben kezdődött, és decemberre már beindult a próbagyártás
az új telephelyen. Jelenleg 50-55
fővel dolgozunk, az ambiciózus
fiatalok mellett tapasztalt, idősebb
kollégáink is vannak. A fejlesztésekhez kapcsolódóan folyamatosan - Milyen refevárjuk különböző képzettségű szak- renciákkal, üzleti partnerekkel
emberek jelentkezését!
rendelkeznek?

- Vevőink között
olyan jelentős kül- Alumínium öntészeti alapanyag- földi cégek vannak,
okat, melyekhez alumínium hulla- mint a Volkswagen
- Mit gyárt tulajdonképpen az
Eurocast Kft.?

AG, a Gorenje, vagy a Tyssen. A
hazaiak közül kiemelném az ajkai Le
Belier Rt-t, a győri Hidro Alumínium Kft, és a sátoraljaújhelyi Prec
Cast-et. Ez utóbbitól megkaptuk
„Az év beszállítója” elismerést.
Nagy hangsúlyt fektetünk a környezetkímélő technológiák bevezetésére. A korábbiakkal ellentétben
például oxigénnel
égetjük a földgázt,
így egytizedére
csökkent a füstgáz,
ezzel együtt a por
és szennyezőanyag
kibocsátásunk is.
Gyenei Beáta

A magyar néptánc sikere Olaszországtól Kapolcsig

„MINDEN EMBERREL, AKI MEGHAL,
MEGHAL A TÁNC IS…”

1

986-ben Túri György vezetésével alakult meg a
Pötörke Néptáncegyüttes. Az irányítást 1996ban Keltai Gábor vette át. Ő maga tízéves kora óta
táncol, majd kedvenc tárgyából diplomát is szerez. A
papír azonban mit sem érne, ha mögötte nem a mozgás szenvedélyes szeretete és a népi hagyományok
őszinte tisztelete állna.
– Sok országban mutathattuk már
be táncainkat, jártunk már Hollandiában, Tata német testvérvárosaiban és Erdélyben is. Már három
meghívást kapunk az olaszországi
ún. „Hegyi Sétálásra”, amelyen a
Pötörke és a város küldöttsége is részt vesz. A rendezvény
tulajdonképpen egy közös,
nemzetközi túrázás, amelynek
megnyitóján együttesünk tagjai nem csak táncolnak, hanem
kézműves – fából, bőrből
készült – munkáikkal is részt
vesznek a magyar kirakodóvásáron.
– Határainkon belül az Ajkai
Fesztiválra látogattunk el,
versenyeken nem nagyon veszünk
részt. Amire igazán büszkék vagyunk, hogy felléphettünk Kapolcson,
a Művészetek Völgyében. Az,
hogy ezen a rangos, művészeti
szempontból is nemzetközi szintre
emelkedő rendezvényen műsoridőt
kaptunk, sokkal fontosabb mindenféle díjnál. Az öröm azért is ekkora,
mert Kapolcsra a Cserszömörcze
együttessel jutottunk el. Egy furulyás, egy dobos és egy kobzos
– ők hárman már öt éve zenélnek
együtt az egyik táncosunk vezetésével. Az itt előadott műsor sem
volt hétköznapi: az autentikus részt
követően a Pötörke táncával kísérte
a zenészeket, pedig ez általában

fordítva történik, és a zenészek
kísérik a táncosokat.
– Anyagi támogatásunk kb. tizede
annak, amennyire szükség lenne.
A lányoknak egy rend (a teljes

ruházat) kétszázezer forintba kerül,
a fiúk csizmája harmincezer. Táncosaink nem csak idejüket szánják az
együttesre és a néptáncra, hanem
sokszor anyagi áldozatot is hoznak
érte. Nálunk mindenféle szakma és
hivatás képviselteti magát. Van egy
postásunk, aki otthonában egy kis
történelmi múzeumra régiséget gyűjtött össze. Erdélyből például egy
komplett fakaput hozott haza.
Az együttes eddigi élete során mindig sikerült megoldanunk a problémákat, és ettől egy kis családdá
kovácsolódtunk,
csiszolódtunk.
Összetart minket a közös utazások
hangulata, hogy az olaszoknál majd’
összedőlt alattunk a színpad, mert
ők nem nagyon használják táncra a

művelődési házak gyengén ácsolt
pódiumát, hogy Magyarlapádon
együtt hallottuk énekelni „Vak”
Mari nénit, akit mindenki csak így
ismer, és egy egész estét betöltő
hangja van, a mindennapi munka
és az, hogy ugyanazt a dolgot szeretjük, és ez a művészet. Amelyik
ember fogékony erre, szeretni fogja
nem csak a táncot, hanem az éneket,
zenét, képzőművészetet is, hiszen a
régi időkben ezek egyként, amolyan
összművészetként éltek. Mára
ugyan műfajokká, sőt vallásokká tagozódtak, de a köztük lévő
kapocs most is nyilvánvaló.
A tánc, az ének megváltoztatja a lelket valamilyen
módon, a templomban a
zsoltárok emelkedett állapotba juttatják a bennük
hívőt. A művészet ugyan
nem alapvető szükséglet,
de nem is mondhatjuk luxusnak, hiszen aki nélkülözi
életéből, nem csak lelkileg
szegényebb, de a kapcsolatteremtésben, társas életben is
gondokkal küzd.
– A fellépések mellett Tatán minden évben rendezünk egy folknapot. Ekkor a gyerekeket táncházzal,
kézműves foglalkozással várjuk.
Szerencsére sokkal többen szeretik
a néptáncot, mint amennyit hallunk
róla. A tv, mint csatorna nem vált
be, mert ez a tánc két síkban nem
mutat. Táncunk dinamizmusát,
spontán kisugárzását, erejét talán
az az eset szemlélteti a legjobban,
amikor egy előadásunk után egy
üzletember hozzánk lépett, és elárulta: most jött rá arra, hogy nem
csak tranzisztor a világ.
Vitkóczi Éva

Regionális konferencia Veszprémben

SENKIFÖLDJÉN?

A

Veszprémi Civil Ház, Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület regionális település- és
területfejlesztési konferenciát tartott március 30-án
a városháza Kossuth termében.
Gazdag program várta a régióból
Veszprémbe érkező vendégeket,
akik sajnálatos módon csekély
létszámban tették tiszteletüket
a rendezvényen. A színvonalas
előadások és konzultációk a civil
kezdeményezések és a humán erőforrások fontosságát hangsúlyozták
a település- és területfejlesztés
témakörében.
Oláh Miklós szociológus, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési
Ügynökség kutatásvezetője egy
interrégió lehetőségeiről beszélt a
Dunántúlon. Szabadkáról érkezett
Miskolczi József vállalkozó, a város
polgármesterjelöltje, aki a délvidéki
magyarság esélyeit latolgatta a
térségfejlesztés révén, és ebben a
humán erőforrást látja az egyetlen
biztos támpontnak.

Veszprém alpolgármestere, Asztalos
István egy konferenciaközpont létesítésének szükségességéről
beszélt, míg a Csalán
Egyesület képviselője
civil
szemszögből
elemezte a területfejlesztés kérdéskörét. Mitől mozog?
– tette fel a kérdést
Heinrich Péter, a
Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési
Ügynökség ügyvezető igazgatója, és
beszámolt a régió
fejlesztési és stratégiai programjáról.
Bereznai
Csaba
Tatabányáról a civil

TAPOLCAI
MEGASZTÁR
Április 3-án éjjel tizenegy óra Ez a műsor nem arról szólt, hogy
környékén Tilla világgá kiáltotta: A
2004-es év hangja Tóth Veronika!
Véget ért hát a tv2
több, mint fél évig
tartó tehetségkutató
versenye, a Megasztár.
Tizenkét
versenyző került be
a döntőbe, ahol
Soma, Pély Barnabás, Presser Gábor,
Pierro és Bakáts Tibor “Settenkedő” kritikáira hallgatva, vagy éppen
semmibe véve azokat, az ezerfejű
Cézár hetente egy énekesnek lefelé
tatotta a hüvelyujját. Kivéve talán a
Döntőt.

aznap este valaki kiesett, hanem, arról, hogy valaki nyert. Tóth Veronika. Nekünk külön
öröm, hogy az év
hangjának kikiáltott énekesnő közénk való, hiszen
a régió szülötte,
ugyanúgy,
mint
a szintén döntős
Nagy Edmond - ő
a Balaton partján él.
Hangjával a női szíveket melengető
Edmond sem "piskóta", de inkább
szóljunk néhány szót Veráról. Ha
van őstehetség, akkor őt feltétlenül
ebbe a kategóriába kell sorolnunk.

kunyhók létrehozásáról, mint a civilházas szolgáltatások decentralizációs
lehetőségéről tartott előadást.
A hangulatos, klubszerű konferencia
záróaktusaként a csantavéri Bakos
Árpád népzenész műsora zárta.
t.o.

Hatalmas hangterjedelme, kifejező
előadásmódja olyan érzést kelt a
hallgatóban, mintha nem is egy
vidéki kislány útkereső dalolását élvezné, hanem a legnagyobb sztárok
olykor izzadsággal, rengeteg gyakorlással létrehozott produkcióját.
Kétségtelen, hogy nehéz lesz neki
feldogozni a sikert, amivel a díj jár,
de azt hiszem, mindenki nevében
üzenhetem: Sok sikert Vera!
-emma-

Pályázatok mindenkinek

MEGYEI ENERGIATAKARÉKOSSÁGI FÓRUM

A

Hotel Veszprém konferenciaterme adott otthont
a Műszaki és Természettudományi Egyesületek
Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete által hagyományosan megrendezett energetikai fórumnak.
A rendezvényen a 2004. évi energiatakarékossági pályázat lehetőségeiről, valamint az önkormányzatok
energiatakarékossági beruházásainak előkészítését
támogató UNDP-programról esett szó elsősorban.
Vécsi Barnabás, a MTESZ Veszprém Megyei Szervezete elnökének,
a nap házigazdájának rövid köszöntője után Szabó Béla energiatakarékossági szakértő ismertette a NEP
2004-1 (lakossági), NEP 20042 (önkormányzati) és a NEP
2004-3 (közvilágítási) pályázati
lehetőségeket. Megtudtuk, hogy
valamennyi pályázat utófinanszírozott, s a támogatás mértéke nem haladhatja meg a beruházás 30%-át,
a szükséges önerő pedig minimum
25%. A pályázatokat június 30-ig,
illetve a keret kimerüléséig fogadják be. A támogatási keret 850
millió forint, amely körülbelül 300
pályázat támogatására elegendő. A
szakértő eladásában rámutatott arra
is, hogy a pályázatokhoz szükséges
önerőt akár hitelből is érdemes
előteremteni, mert a beruházás megtakarítás jelent, és ez fedezi a hitel
törlesztő részletét.
A pályázónak a beruházás megvalósítására a megítéléstől számított két
év áll ren-delkezésére, és minimum
öt éven át köteles működtetni azt.
Az előadó felhívta a figyelmet arra
is, hogy a pályázatok teljes feltételrendszerét – felhívást, útmutatót és
adatlapot – együtt kell használni,
mert mindegyike tartalmaz olyan
feltételeket, amelyekre a másik kettőben már nem utalnak vissza.
Mezei Károly, az Energia Központ
Kht. képviselője az UNDP-programot röviden úgy fogalmazta meg,
hogy annak fő célja a beruházások

előkészítése, valamint a légköri
szennyeződések, elsősorban a
széndioxidszint csökkentése az
önkormányzatoknál. Feladatuk az
önkormányzatok energiahatékonysági projektjének előkészítése, az
energiahatékonyságra
vonatkozó
ismeretek növelése, az ún. energiatudatosság kialakítása, valamint
mindezek intézményei hátterének
megteremtése. A problémák gyökere abban keresendő, hogy 1989
óta nem kötelező energetikus alkalmazása az önkormányzatoknál.
Természetesen ennek hatása mára
maximálisan érzékelhető. A változtatás tehát alapvető feladat, amely
azonban nem nélkülözheti a vezetés
elkötelezettségét, a hatékony csapatmunkát, a folyamatos képzést és
magát a folyamatosságot, hiszen ez a
fajta beruházás hálás feladat, mert a
megtakarítás kézzelfogható.
A kiírt pályázatok az önkormányzatok és intézményeik számára
érhetők el és nem csak konkrétan
a beruházásra, de már az auditra és
a megvalósíthatósági ta-nulmányra is
igénybe vehető. Ez utóbbi esetben
nem csak az önkormányzatok, hanem
a megvalósíthatóságot vizsgáló cégek
is pályázhatnak a támogatásra. A támogatás mértéke: az audit költségeinek max. 20%-a, a megvalósíthatósági tanulmány max. 30%-a.
A továbbiakban előadónktól számos
olyan érvet ismerhettünk meg, amelyek mind azt bizonyították, hogy
ezeket a beruházásokat valóban ér-

demes megvalósítani, hiszen túl azon,
hogy a beruházó objektív képet kap
a jelen helyzetről, a feladatok tervezhetővé válnak, a menedzser döntési
helyzetbe kerülhet. Sőt a jól megkötött szerződések esetén a beruházás
akár pénz nélkül is megvalósítható.
Mindezekhez azonban tudni kell
tehát szerződni, elengedhetetlen az
Internet használata, időben be kell
fizetni a következő évi auditokat.
A közös siker érdekében az UNDP
képzéssel is segíti az önkormányzatokat, amely a számukra térítésmentes.
Természetesen némi díj ellenében
más szakembereket is szívesen látnak
Dobogókőn a májusi tanfolyamokon,
ahol műszaki, pályázatírási, energiafigyelési és más hasznos ismeretek
kerülnek átadásra.
A harmadik feles beruházásokban
rejlő lehetőségek némelyikét Somody Csaba, a COTHEC képviselője villantotta fel rövid, ám annál
nagyobb érdeklődésre számot tartó
előadásában. Mindenkit érdekelt,
hogyan lehet megvalósítani egy
beruházást kezdő tőke és saját erő
nélkül. A beruházási folyamat felvázolásával rövid idő alatt bizonyítottá
vált, hogy a rengeteg megtakarított
időn, energián túl konkrét forintok is
az önkormányzatoknál maradhatnak,
amennyiben a harmadikfeles beruházást választják megoldásként, ami
részben a konstrukciónak köszönhető
alacsonyabb áfa-kulcsoknak köszönhető, részben pedig annak, hogy
az önkormányzat teljes mértékben
mentesül a projekt anyagi forrásainak
biztosítása alól is. Az elavult rendszerek magas üzemeltetési költségei
a beruházással csökkenthetők, illetve
a költségszint megtartása mellett a
települések korszerű, új technológiához juthatnak.
Cseh Teréz

Veszprém tavaszi összművészeti fesztiválja

GIZELLA NAPOK 2003. MÁJUS 3-7.

B

oldog Gizellára, Szent István királyunk bajor születésű feleségére emlékezünk minden év májusában, Gizella névnapjához kapcsolódva. Veszprém,
a magyar királynék koronabirtoka, érseki székhely,
e patinás, de barátságos s egyben pezsgő egyetemi
város a virágnyílással egy időben vendégváró kapuit
is kitárja.

MÁJUS 3., SZOMBAT –
AZ ÜNNEP JEGYÉBEN

11.30 Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület Irodalmi pályázat díjkiosztó ünnepsége a városháza
Kossuth termében
16.00 HOZTUNK EGY DALT EURÓPA..."
"
jelmezes történelmi játék a Szabadság téri útkereszteződésben, majd felvonulás a Várba
Gizella ünneplése
Az esküvő - egy veszprémi fiatal pár esküvője
17.30 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ a vár szabadtéri színpadán
Veszprém polgárait és vendégeit köszönti: Dióssy László, Veszprém város polgármestere
Városköszöntőt mond: Albert Zankl, Passau város
főpolgármestere
Gizella-díjak átadása, Sztárvendég: St. Martin
21.00 Utcabál a Story Zenekarral az Óváros terén

MÁJUS 4.,

VASÁRNAP

–

A FOLKLÓR JEGYÉBEN

Egyész nap - Gizella napi népművészeti vásár az
Óváros téren
11.00 A Varnyú Country Együttes koncertje az
Óváros téren
14.00 Német Nemzetisági Nap - művészeti bemutató a Várszínpadon
15.00 "A rátóti csikótojás" Rátót községek VII.
Hagyományőrző Országos Találkozója Gyulafirátóton, a Gyulaffy László Általáno Iskolában
19.00 A Veszprém Táncegyüttes gálaműsora a
Városi Művelődési Központban

MÁJUS 5., HÉTFŐ –
A MUZSIKA JEGYÉBEN

15.00 240 éve született Batsányi János Emlékülés
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság rendezésében a
Közgazdasági Szakközépiskolában

19.00 Barockper"
len" Zenei ritkaságok
a magyar és a német
barokk
világából,
a Savaria Baroque
Együttes koncertje a
Városi Művelődési
központban

MÁJUS 6.,

KEDD

–

AZ IFJÚSÁG JEGYÉBEN

15.00 Házról házra" - az Óváros tér története Gy.
"
Lovassy Klára vetítettképes előadása a Március 15.
Úti Klubkönyvtárban
19.00 Alma Mater diákgála Ranolder-díjak átadása
a Városi Művelődési Központban

MÁJUS 7.,

SZERDA

GIZELLA NÉVNAPJA

–

JEGYÉBEN

15.00 Veszprém a 60-as években - Debreczenyi
János vetítettképes előadása a Március 15. Úti
Klubkönyvtárban
17.00 Mítoszok és legendák a magyar köztudatban
c. sorozat keretében: István és Gizella kora.
Dr. Makk Ferenc egyetemi tanár előadása (Szegedi
Egyetem) a Városi Művelődési Központban
20.30 SZERENÁD GIZELLA KIRÁLYNÉ
NEVE NAPJÁN a Várban, az István és Gizella
szoborpárnál.
Közreműködnek: a Csermák Antal Zeneiskola
növendékei
PARTY - TŰZIJÁTÉK

VESZPRÉM MEGYEI

OLDALAINK TÁMOGATÓJA:

Veszprém megye
Önkormányzata

„CSAKAZÉRTIS” – NYERTÜNK

M

árcius 13-án, szombaton rendezték meg Tatabányán az országos Peron Tehetségkutató Fesztivál
döntőjét. A Közművelődés Házában összesereglett 16
zenekar az előválogatók után nagy lelkesedéssel vívott
zenei harcot a 800 000 Ft összdíjazású fesztivál díjaiért.
A független zsűriben az Aichon stúdió
képviselője, Godó Zoltán, a Magyar
Művelődési Intézet képviseletében
Bodnár Gábor, a Tokaj-Hegyalja Fesztivál szervezőiroda képviseletében Kémeri
Péter, és a Magyar Rádió képviseletében Huszti Zoltán foglalt helyet.
Az elsősorban metal és alternatív résztvevőkkel jellemezhető IX. Tehetségkutató Fesztivál zenei irányzatait színesítette
egy-egy rock és blues formáció is. Huszti Zoltán, a zsűri elnöke kiemelte, hogy
a bíráló bizottság egységes véleménye
volt, hogy az idei fesztiválon jellemzőek
voltak a depressziós dalszövegek, ám
mindenképpen felkészült zenekarokat
hallhattunk. A pontszámok alapján
rendkívül összesűrűsödött a fesztivál
közép- és élmezőnye, így a helyezettek
között két, három pontszámnyi különbség alakult ki. A zsűri nagyon figyelt a
zenei ötletekre, a színpadi munkára, a

produkciójával vitte el a pálmát. Második
helyen végzett a tabi Replugged metal zenekar, míg a harmadik, a rockzenét játszó
tatai Holian zenekar lett. Három zenekar
kapott különdíjat, a felvidéki Nautilus, a
zirci Cuha Delta Bluesbreakers, valamint a
tatabányai Nemtom együttes.

CSAKAZÉRTIS

A

HOLIAN
dalszövegekre és az egyéni ötletekre is.
Sajnos, igen kiemelkedő produkcióval
nem találkoztak idén, de a díjazásra
érdemes zenekarok eredeti produkciót
nyújtottak.
A fesztivál győztese lett a budapesti
Csakazértis együttes, amely rap-metal

REPLUGGED

Peron Music Alapítvány olyan díjcsomagokat kívánt összeállítani a díjazottaknak, amelyek a stúdióba jutást, és
a fesztiválokon való szereplést részesítik
előnyben. A díjazott zenekarokat
viszontláthatjuk a Tokaj-Hegyalja Fesztiválon, a Wanted Fesztiválon, a TAZ-

Mánia Fesztiválokon és a Szentivánéji
Karnevál forgatagában. A Csakazértis
zenekar a legendás 8-as Stúdióban
készíthet felvételeket a Magyar Rádióban, és lemezszerződést kaptak a Peron
Music Alapítványtól.
A Fesztivál támogatói voltak a Magyar Rádió, Radír Rádió, Magyar
Művelődési Intézet, Tokaj-Hegyalja
Fesztivál, TAZ-Mánia Fesztivál,
Wanted Fesztivál, Tatabányai Zenészegylet,
Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat, Aichon
Stúdió, Fikner Music Komárom, Zenészmagazin, Metal Hammer, Sansz,
Tahiti, Pleier Tamás, dr. Sztruhár
Gyula, Schmidt Csaba, Tatabánya
Megyei Jogú Város.
T. O.

Lépést tartunk a fejlődéssel

A PERIÓDUS KFT. MÁR BIZONYÍTOTT

2

003. december 12. napján a környei székhelyű
Periódus Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Szolgáltató Kft. sikeresen vette az uniós csatlakozás
minőségbiztosítási akadályát, és MSZ EN ISO 9001:
2001 tanúsítványt szerzett. Az okmány bizonyítja,
hogy a vállalkozás munkája megfelel az európai
szabványoknak, ezért – ahogy 1985 óta mindig – május után is bizalommal fordulhatunk hozzájuk.

A MINŐSÍTETT
TEVÉKENYSÉGI
KÖRÖK

kiterjed – a régiós nyitást átlépve
– már az ország egész területén. A
cél továbbra is az elért színvonal
megtartása és emelése, az eddigi
partnerek elégedettségének, bizalmának megtartása, és az új ügyfelek
teljes körű kiszolgálása.

A KIBŐVÜLT

szolgáltatás és az ügyfelekkel való
SZOLGÁLTATÁSOK
bánásmód is európai szintű.
A tűzvédelemben és biztonságtechnikában a már említett négy
EDDIG ÉS EZUTÁN
tevékenységen kívül a következő
A Periódus Kft. lassan húsz éve áll területeken kínálják segítségüket:
a vásárlók rendelkezésére. Kezdet- tűzvédelmi műszaki leírások készítében Komárom-Esztergom megyében se, biztonságtechnikai szabályzatok
váltak ismertté, majd egyre bővült kidolgozása, automatikus tűzjelzővevőiknek köre. Az
elmúlt esztendőkben
nem csak a megelégedett
ügyfelek
száma gyarapodott,
de a tűzoltósággal
való sikeres együttműködésük eredményeként a megoldott
tűzvédelmi problémák, a referenciák
száma is. A cégnél
napjainkban nyolc ember dolgozik és oltóberendezések, épületfelteljes munkaidőben, – szükség ügyelet, vagyonvédelmi rendesetén hétvégén is – rajtuk kívül szerek tervezése, épületgépészet
az eseti megbízásoknak megfelelően (villamosság, légtechnika, klíma,
egy összeszokott szakértői gárda fűtés), kiskereskedelem a biztonvégzi a feladatokat. Időközben a ságtechnika területén (munka-,
piaci igényekre reagálva, a tűzmeg- tűz-, vagyon-, környezetvédelem),
előzési és biztonságtechnikai terület a felsoroltak kivitelezése saját és
új és új ágait kínálják a minőségi idegen tervek alapján is, valamint a
tényező szem előtt tartásával. Mára folyamatos működéshez szükséges
a tevékenységi körök folyamatos biztonságtechnikai szolgáltatások
bővítésével elérték, hogy üzletkö- végzése.
Vitkóczi Éva
rük a tűzvédelem teljes skálájára

A társaság számára nem új a meghatározott értékek, szabványok szerinti felelősségteljes munka, hiszen már
2000-ben minőségbiztosítási rendszert vezetett be, és működtette is
azt. A tavalyi év utolsó hónapjában
két területre vonatkozóan meg is
újította azt fenti, MSZ EN ISO
9001:2001-es szabvány szerint.
Ez a két tevékenység a hordozható
tűzoltó készülékek ellenőrzése,
töltése, javítása, szervízelése, forgalmazása és a tűzoltó vízforrások
telepítése, felülvizsgálata, szervizelése, alkatrészeinek forgalmazása. A
kft-nek további két, folyamatosan
végzendő munkája van: a kötelező
szabványossági felülvizsgálat (tűz-,
villám-, érintésvédelem), és tűzérzékelő- és oltórendszer-tervezés.
A cég vezetősége szerint fontos
megfelelni a növekvő igényeknek,
egyre szigorúbb előírásoknak, ezért
nem szerették volna a minőségügyi
tanúsítvány megszerzését a csatlakozás előtti utolsó pillanatokra hagyni.
A munka színvonalának folyamatos
emelése azóta is fontos szempont,
és az ISO-rendszernek megfelelően, vevői körben
végzett
rend- PERIÓDUS KFT. – MEGBÍZHATÓSÁG, PONTOSSÁG = BIZALOM
szeres felmérések
Levelezési cím: 2851 Környe, Koltói Anna u. 9.
bizonyítják: nem
Telephely: 2851 Környe, Április 4. u. 3.
csak a tervezés,
Tel/fax: 34/ 473-718, 20/ 9220-654
kivitelezés, de a

„Szépek és bolondok”

AZ APA ÉS FIAI IS FOCIBÍRÓK

A

felcímben idézett nagyszerű filmben Kállai Ferenc
labdarúgó-játékvezetőt alakított, aki NB-X-es
meccsekre utazik Bivalytusnádra, hogy ott aztán a
közönség lehülyézze, olykor megverje, megkergesse
őt. Sok labdarúgó-mérkőzést láttam, olykor magam
is szidtam a bírót. A mai napig nem igazán értem,
hogy mi késztet egyes embereket arra, hogy a pálya
közepén, avagy a partvonal mellett – minimális költségtérítésért – tűrjék a szidalmakat. Csejtei Istvántól
próbáltam rájönni a titok nyitjára, aki ráadásul mindkét fiából játékvezetőt nevelt.
– Hogyan lesz az emberből
bíró?

– Nem vagyok mazochista,
egyszerűen imádom a futballt
– mosolyog a dinasztia atyamestere, Csejtei István –. Egészen
korán, nyolcévesen kezdtem
focizni Dadon, és a megyei első
osztályban fejeztem be a játékos
pályafutásomat. Mindenképpen
a labdarúgás környékén akartam
maradni, de nem a periférián, hanem a pályán. Így történt, hogy a
sokszor elátkozott játékvezetőség
mellett döntöttem. Nem vagyok
mai gyerek, eddig főleg megyei
meccseket vezettem, szóhoz – illetve síphoz – jutottam néhány
nemzetközi mérkőzésen is, tudom, nekem már nem adatik meg
az, hogy a Maracana stadion
közönsége tapsoljon egy-egy jó
ítéletem után.

– Viszont fiaidból szintén játékvezetőt neveltél, hiába, a
gének nem hazudnak.

– Ahova lehetett, vittem őket
egész kiskoruktól kezdve. Őszintén
örülök, hogy kedvet kaptak ehhez
a – nem kis áldozatokat követelő
– hivatáshoz. Segítem őket, ahol
tudom, jó az öreg a háznál.

– Vezetett-e már egyszerre a
három CS, azaz a három Csejtei mérkőzést?

– Hála istennek megélhettem, hogy
a fiaim partjelzőként asszisztáltak
nekem a vértessomlói pályaavató
meccsen. Maximálisan bíztam bennük, nem kellett mérlegelnem,
hogy egy-egy általuk beintett lest
befújjak-e. Szeretném, ha jó bírók
lennének, figyelemmel kísérem a pályafutásukat, ha kell, mindig segítem
őket tanácsokkal. Ha lesz bennük
elég kitartás, és a hazai állapotok
is megengedik, akkor sokra
vihetik ezen a pályán.
Nagyon büszke lennék,
ha nemzetközi kupa-, vagy
válogatott meccseken
emlegetné mondjuk az olasz, angol, vagy brazil
közönség
a
Csejtei család
felmenőit…

– A nagyobbik utód, Csejtei
Csaba huszonhárom éves. Őt
is megfertőzte az atyai örökség…

– Fiatalabb koromban inkább kosárlabdáztam, persze a foci mellett.
Az utóbbit nem elég korán kezdtem, így nem tudtam vele komolyan
foglalkozni. Viszont apu a példaképem, így egyenes út vezetett ahhoz,
hogy tizenöt évesen játékvezetői
vizsgát tegyek. Fiatalon, múlt és
tekintély – amit a teljesítménnyel
lehet megszerezni – nélkül nagyon
nehéz meccset vezetni, de én nem
ijedek meg a kihívásoktól. Komoly
céljaim vannak, az az álmom, hogy
egyszer a Nou Camp stadionban
egy Barcelona–Manchester United
mérkőzést vezethessek.
– A dinasztia legkisebb sarja,
Zsolt, tizenkilenc éves. Mi más
lehetne a hobbija, mint a játékvezetés?

– Engem is a családi hagyomány
vezetett a pályára. Bátyámhoz
hasonlóan én is 15 éves koromban
vizsgáztam. Ma még a megyei első
osztályban működök mint partjelző,
de természetesen nekem is vannak
elképzeléseim. Szeretném a játékvezetést minél magasabb szinten
űzni. Az én vágyálmom az, hogy
a Dortmund valamelyik BL-meccsén
lengethessem a zászlót.
Nem esik messze az alma a fájától
– hirdeti a közmondás. Kívánjuk a
Csejtei-klánnak, hogy álmaik beteljesedjenek, és a fiatal bírópalánták
édesanyjának egy-egy meccsen ne
a saját felmenői szapulását kelljen
végighallgatnia, hanem mondjuk azt
a ritka szurkolói rigmust, hogy „Szép
volt, bíró!”
Süle Károly

Westel hírek

T-MOBILE-RA VÁLTOZIK A WESTEL

A

Matáv
Igazgatósága
bejelentette,
hogy
a Westel felveszi a T-Mobile nevet. A
társaság hivatalos
neve
2004.
május
elejétől T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. lesz.
A Westel és a T-Mobile évek óta szoros együttműködésben dolgoznak. A beszerzés és termékfejlesztés
terén történő együttműködés lehetővé teszi a Westel
számára, hogy ügyfeleinek szélesebb körű szolgáltatásokat és készülékeket kínáljon, versenyképesebb áron.
A névváltoztatás a következő lépés
a Westel szolgáltatásainak T-Mobile
Csoportba való integrálásában. A
T-Mobile Csoport az egyik legnagyobb nemzetközi mobil szolgáltató
csoport és az egyetlen, amely egybefüggő transzatlanti szolgáltatást kínál
ügyfeleinek, azaz a T-Mobile márkanév a tengerentúlon is jelen van.
Egy olyan nemzetközi csoporthoz
való csatlakozás, mint a T-Mobile,
nemcsak a társaság értékét növeli, de
az ügyfelek számára is előnyökkel jár.
A T-Mobile Magyarország ügyfelei
a T-Mobile márkanév alatt további
új, innovatív termékekhez és szolgáltatásokhoz juthatnak majd hozzá.
A névváltás további előnye, hogy az
előfizetők a többi T-Mobile szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat is
el tudják érni. Michael Günther, a TMobile vegyesvállalatok irányításáért
felelős vezető, a Matáv igazgatósági
tagja szerint: A T-Mobile márkanév
használata jó ‘’lehetőség a Westel számára, hogy kihasználja egy erőteljes,
nemzetközi márkanév előnyeit.’’
Sugár András, a Westel vezérigazgatója hangsúlyozta: Ezzel a partneri
‘’
kapcsolattal és új márkanevével Magyarország piacvezető mobilszolgáltatója még inkább erősítheti nemzetközi
versenyképességét. Vállalatunk a jö-

vőben is ügyfeleink igényeit szem előtt
tartva fejleszti minőségi, mindenhol és
mindenkor elérhető szolgáltatásait. A
legfontosabb számunkra ügyfeleink
elégedettségének további növelése,
innovatív és inspiratív megoldásokkal

ideális időpont a Westel számára,
hogy nemzetközivé váljon.’’

PÉNZÜGYI HATÁS

A Deutsche Telekom Csoport közvetlenül részt vesz a névváltás folyamatában, segítséget nyújtva például
a marketingkommunikáció, a vállalati
arculat és design kidolgozása, a
hálózatmodernizálás, valamint a
értékesítés területén.
A névváltás pozitív hatással lesz a
Westel pénzügyi mutatóira. Várhatóan javul majd az ügyfélbázis összetétele, és csökken a lemorzsolódás.
A magasabb ARPU és roaming

A T-MOBILE-RÓL

A T-Mobile International a világ egyik vezető vállalata a mobil kommunikáció területén. A Deutsche Telekom négy stratégiai divíziójának egyikeként a T-Mobile Európa és az Egyesült Államok legdinamikusabban
fejlődő piacaira koncentrál. 2003. év végéig több mint 90 millió ügyfél
vett igénybe mobil kommunikációs szolgáltatásokat a T-Mobile vagy a
Deutsche Telekom többségi vagy kisebbségi tulajdonába tartozó vállalatokon keresztül. Mindezt egy a világ legsikeresebb digitális vezeték
nélküli szabványán, a GSM-en alapuló közös technológiai platformon
keresztül. A T-Mobile emellett az egyetlen egybefüggő transzatlanti
szolgáltatást nyújtó mobil kommunikációs szolgáltató.
és multimédiás alkalmazásokkal.’’
A névváltás nem jelent és nem is
indokol változtatást a Westel tulajdonosi struktúrájában. A T-Mobile
Magyarország egyedüli tulajdonosa
továbbra is a Matáv marad. Josef
Brauner, a T-Com vezérigazgatója
ezt megerősítve úgy nyilatkozott:
A márkanév cseréje sem a Matáv
“
Csoport tulajdonosi szerkezetében,
sem a vezetésében nem okoz változást. Hozzátette: A névváltoztatás
“
időzítése fontos volt, Magyarország
Európai Unióhoz való csatlakozása

További információ a Westel-hálózatból
ingyenesen hívható az 1230-as számon vagy a
www.westel.hu internetoldalon kérhető.

bevételek, valamint az alacsonyabb
ügyfél megszerzési költségek magasabb EBITDA-t eredményeznek.
A névcsere további pénzügyi hatása
az IFRS szerint elkészített eredménykimutatásra: a Westel márkanév teljes nettó könyv szerinti értéke
leírásra kerül 2004 során. Ennek a
döntő részét az első negyedévben
számoljuk el, melynek a vonatkozó
(ún. EBITDA alatti) eredményhatása 3,7 milliárd forint lesz 2004
első negyedévében. Ennek eredményeképpen módosítjuk a 2004. évi
értékcsökkenésre és amortizációra
vonatkozó iránymutatásunkat, mely
így előreláthatólag 136-139 milliárd forint között lesz.

Oroszlányi művészek

„MARIKA NÉNI” - BALETTSZÁRNYON

A

mióta város, ez a város, egyfolytában ad menedéket, működési terepet, közönséget a művészeknek, művészetkedvelőknek is. A koncert fúvós
zenekar, a balett-, néptánccsoportok,
mazsorettegyüttesek, a zeneiskola növendékei... régóta büszkeségei a településnek. legutóbb a gimnázium zenés
színháza ért el fergeteges sikereket. Itt
alkot Zámbó Kornél, Zsombolyai Mária
festőművész, hosszú lenne a teljes névsor - ezúttal a fiatalabbak házatáján
kopogtattunk.
Nemrégiben költöztek egy Borbála Geszti
Fanni,
telepi kertes házba, de lagalább Varga
Viktória,
ennyire otthonának érzi az iskolák Mészáros Szabina,
törnatermeit, a kollégium vagy a Emődi Lilla, ídurkó
művelődési ház parkettás tereit. Ha Mónika - Oroszbenyit a bejárati ajtón, szaladnak lányból jutottak be
elé a táncos csöppségek: „Csóko- a győri vagy pécsi
lom, Marika néni”!
táncművészeti
s z a k k ö z é p i s ko Persze azt, hogy „néni” csak nekik lákba. De vannak
áll jól mondani, mert Csáky Mária már oroszlányi nöbalett-tánc pedagógus oly fiatal, vendékei a budaamilyennek csak a rendszeres moz- pesti Táncművészeti Főiskolának is
gás, a tánc, annak oktatása s annak - Barabás Marianna, Kristóf Dávid,
minden szépsége, a titkok átadásá- Balázsfi Alexandra, Csorba Vanesznak szenvedélye őrizhet meg örökös sza... Az óvodás korú Mirandolina
mosolygásban, sugárzó jókedvben csoportból hosszú út, sok tanulás
valakit.
vezetett idáig.
S hát a legkisebbek nyüzsgése, akik
a tükrös szobában, a parányi balettcipőkben, tüllszoknyácskákban
máris úgy illegetik magukat, mint
majdani primadonnák. Míg a középiskolás korúak közül többeknek
máris valódi esélye van a szakma
minden gyönyörűségéhez és nehézségéhez.
Ámbár utóbbiak inkább visszajárnak
egy egy fellépésre, produkcióra,
táncünnepre. Sokan közülük - mint
például Katona Imre, Katona Zoltán, Szabó Anita, Csiszár Anita,

elismerést kaptunk idáig, annak tarthatom azt is, hogy a magyar táncpedagógusok elnökségi tagjává is megválasztottak. Tudja, én Erdélyben
tanultam meg az első tánclépéseket,
s nagy dolognak tartom, hogy Magyarország engem is felkarolt, s hogy
vidékről, Oroszlányból is indulva is
– A legtöbbet – mondja Marika balettművészekké válhatnak a legtanárnéni – az általános iskolás tehetségesebb tanítványok.
korúakkal foglalkozhatom. belőlük
szerveződött Silhouette Balettcso- – Mire készülnek most?
portunk, melynek idáig egyik leg- – Az idén Budapesten lesz a
emlékezetesebb produkciója volt Táncjáték Világfesztivál. Készen van
a Diótörő bemutatása. Sokat segí- egy saját koreografájú produkciónk,
tettek a megvalósításban a szülők, melynek „A római kortól az Európai
nagyszülők, s ezt most is köszönöm. Unióig” a címe. Abban bízunk,
Az oroszlányi bemutatók mellett hogy bejutunk vele a versenyparanyérmet szereztünk országos rogramba, s talán helyezést is el
fesztiválon, kijutottunk szlovákiai, fogunk érni.
lengyelországi, németországi de Szívből kívánunk további sikemég tajvani vendégszereplésre is. reket.
Sulyok Kálmán
Sok tapsot, sok hazai és országos

DVD AJÁNLÓ
DOGVILLE - A MENEDÉK (DOGVILLE, DÁNIA, 2003)

R.: Lars von Trier
Fsz.: Nicole Kidman, Paul Bettany, James Caan, John Hurt, Stellan Skarsgard
Megjelenés: április 6.
Grace (Nicole Kidman) gengszterek elől menekülve jut el az Isten háta mögötti kisvárosba, Dogville-be, amely lakói vonakodva bár, de befogadják az
üldözöttet. A jótéteményért cserébe a gyönyörű Grace elvégez mindenféle
apró-cseprő munkát, ám a város vérszemet kapott rezidensei egyre többet
követelnek, s az események végül tragédiába torkollnak.

IGAZÁBÓL SZERELEM (LOVE ACTUALLY, NAGY BRITANNIA, 2003)

R.: Richard Curtiz
Fsz.: Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Alan Rickman, Liam Neeson, Rowan Atkinson
Megjelenés: április 6.
A szerelem ott van mindenütt”- énekli a dal, s tényleg! Anglia miniszterelnöke
“
szemet vet a szobalányára, az ifjú reklámszakember legjobb barátja újdonsült nejébe
szerelmes, a ponyvaíró a portugál takarítónő iránt bolondul, pedig egy kukkot se ért
abból, amit a lány mond. A kivénhedt rocksztár karácsonyi dalba fojtja a szerelmet, az
ifjú özvegy pedig 8 éves mostohafiának szerelmi életében próbál rendet teremteni.

MÁTRIX: FORRADALMAK (THE MATRIX REVOLUTIONS, USA, 2003)

R.: Andy és Larry Wachowski
Fsz.: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Monica Bellucci
Megjelenés: április 2.
Az Orákulum szerint az emberek és a gépek között zajló háború még ma véget ér. Rosszul áll
a szénánk: a gépek hatalmas erőkkel vonulnak az emberiség utolsó városa, Zion felé; egyetlen
reménységünk, a kómában fekvő Neo (Keanu Reeves) pedig valami köztes világban rekedt,
míg Smith ügynök teljesen meghódította a Mátrixot. Morpheus és Trinity a halálos veszedelmek ellenére mégis kénytelenek visszatérni a programozott világba, hogy kimentsék Neo-t.

NAGYÍTÁS (BLOW UP, NAGY BRITANNIA / OLASZORSZÁG, 1966)

R.: Michelangelo Antonioni
Fsz.: David Hemmings, Vanessa Redgrave, Sarah Miles
Megjelenés: április 27.
Thomas (David Hemmings), a felkapott divatfotós szabadidejében is
kamerázik, épp egy szerelmespár enyelgését filmezi le a parkban. A páros
nőtagja a fotós nyomába ered, s szemlátomást bármit megtenne azért, hogy
megszerezze a filmet, ám Thomas hamarost lerázza, s a képeket előhívva egy
holttestre bukkan a bokrok között.

SCHINDLER LISTÁJA (SCHINDLER’S LIST, USA, 1993)
R.: Steven Spielberg
Fsz.: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes

Oskar Schindler (Liam Neeson), a nácibarát iparmágnás a második világháborúból szeretné megszedni magát. Gyáraiban olcsó munkaerőt, deportált
zsidókat alkalmaz, először pusztán nyereségvágyból. Később szembesül a faji
üldözések borzalmaival, és rájön, hogy üzemeivel életeket menthet. Innentől
kezdve gyárai leginkább csak egy dolgot termelnek: reményt a túlélésre.

