ÜNNEPEK, FESZTIVÁLOK A NYÁR VÉGÉN

Lapunk régiós nyitása óta először keretek közt milyen témákkal fog- senki ne keseredjen el, a jövőben
foglalkozunk részletesen Fejér me- lalkozzon a lap.
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kesfehérvárral.
szerelmesei pedig régi híresEhhez jó apropót szolgálségek és jelenlegi csapatok
tatnak a város Szent István
történetével,
munkájával
nap köré szerveződött
találkozhatnak.
rendezvényei, ezek közül
Bőséges programajánlatunk,
is kiemelten a IX. Királyi
hiszen számos rangos eseNapok Nemzetközi Népményre kerül sor augusztus
táncfesztivál és kísérő progvégén, szeptember elején.
ramjai, valamint a település,
Jubiláns városaink (Dorog
a megye és a régió vállalkoés Mór) mellett megkezdjük
zásait szolgáló szervezetek
a július elsején várossá lett
céltudatos,
eredményes
települések
bemutatását,
munkája. Mindehhez tárezúttal Badacsonytomajon és
sulnak Fehérvár egészségBerhidán jártunk. Remélem
ügyi, oktatási és kulturális
mindenki haszonnal forgatja
intézményei, így nem volt
lapunkat ebben a késő nyári,
könnyű a szerkesztő feladakissé tikkasztó időben.
Veér Károly
ta, hogy a szűk terjedelmi
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Új nemzeti fejlesztési terv

ELŐTÉRBEN A RÉGIÓ

2013 között évente kapni, így
kormány elfogadta a 2007-2013 közötti időszakra
ez idő alatt évente ötmilliárd euró
szóló második nemzeti fejlesztési terv tartalmi és
fejlesztés valósulhat meg.
szervezeti kereteit – jelentette be a sajtónak Baráth
Etele, a Nemzeti Fejlesztési Hivatalt felügyelő politikai
KEDVEZŐEN FOGADOTT
államtitkár július 13-án.

A

ÖT OPERATÍV PROGRAM
HELYETT NYOLC KATEGÓRIA

A hosszú távú tervezésben a régióknak a tárcákkal azonos szerepük
és jogkörük lesz. Szeptember végéig
át kell tekinteni a régiós intézményrendszert, annak finanszírozását,
továbbá ki kell jelölni a fejlesztéspolitikai prioritást, össze kell állítani a
kiemelt fejlesztési, beruházási kört.
A második nemzeti fejlesztési terv
négy stratégiai elemét négy különböző tárca felügyeli, társadalmi
szervezeteket is bevonva a munkába. Az eddigi elképzelések szerint
az első nemzeti fejlesztési tervben

szereplő öt operatív program helyett a másodikban nyolc kategóriát - egészséges társadalom,
okos, művelt társadalom, aktív
társadalom, információs társadalom,
versenyképes gazdaság, felzárkózó
vidék, élhető környezet, dinamikus
településrendszer - alakítanak ki.
Kiemelten fontos horizontális terület
lesz a biztonság, az esélyegyenlőség, a kultúra.
A várható forrásokról szólva Baráth
Etele elmondta, hogy a 20042006 közötti hároméves időszakra
jutó támogatásnak megfelelő összeget fog Magyarország 2007 és

NÉMET KÖNYVELŐ, KÖNYVVIZSGÁLÓ
ÉS TANÁCSADÓ KFT.

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

Wir übernehmen für Sie:
1. Finanzbuchhaltung
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7. Steuerberatung

H-2890 Tata
Ady E. út 16. 3/1
Tel.: (00 36) (34) 48 22 12
Fax: (00 36) (34) 48 22 12
E-mail: ksp.kft@axelero.hu

MAGYAR JAVASLAT

Baráth Etele elmondta: Magyarország javaslatot tett egy európai
kohéziós politikai intézet létrehozására magyarországi központtal. Hozzátette: hazánk geopolitikai helyzete,
az itt felhalmozódott tudás indokolná
a központ kialakítását. Eddig a javaslatra kedvező válaszok érkeztek.
A hivatal adatai szerint a nemzeti
fejlesztési terv keretében eddig meghirdetett 64 pályázati felhívásra 6 536
pályázatot adtak be 287 milliárd forint
támogatásra. Eddig 4 876 pályázatot
dolgoztak fel, 162 pályázat kapott
1,5 milliárd forint támogatást.
Forrás: Magyarország.hu

S

okan és sokszor taglalták már a kérdést, vajon mi kell a sikeres
vállalkozáshoz. Nos, abban valamennyien megegyeznek, hogy
pénz, méghozzá ha lehet, minél több. Sajnos tény, hogy a tőke, a
forráshiány még a sikeresnek mondott vállalkozásoknak is szinte állandó társa. A továbblépésnek, vagy a problémák megoldásának egyik
lehetősége a hitel. De vajon honnan, milyen feltételekkel, mennyi időre juthatunk pénzhez? A témában Dr.Vadász Márton, a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium munkatársa segít eligazodni.

Ha nincs pénzed toldd meg egy hitellel

A LEGFONTOSABB A JÓ ÜZLETI TERV
– Természetesen az állami támogatást
tartalmazó konstrukciók a legnépszerűbbek. Ezek száma az elmúlt négy
évben folyamatosan nőtt. Örvendetes
az a tény is, hogy egyre több bank
kapcsolódik a programhoz, ami négy
lépcsős hitelrendszert jelent.
– Melyek a leggyakrabban igénybe vett lehetőségek?

– Kétségtelen, hogy mára a Széchenyikártya lett a legkelendőbb. A bevezetéshez képest változás, hogy július
1-jétől már nettó 10 millió forint keretösszeggel is igényelhető. A több mint
17 ezer kártyatulajdonos azt jelenti,
hogy az, hogy gyorsan és fedezet nélkül
lehet hozzájutni (mindössze kezességvállalás szükséges) kedvező lehetőség
a vállalkozóknak. Országos szinten ez
50 milliárd forintnyi kihelyezett kedvező pénzfelhasználási lehetőséget jelent.
Elsősorban forgóeszköz-finanszírozási és
átmeneti likviditási problémák megoldására ajánljuk, de évente megújítható.
Komárom-Esztergom megyében eddig
530-an éltek ezzel a lehetőséggel.
Sikeres az Európa-hitel, ahol 10 és
500 Mft a hitellehetőség. A futamidő
4-15 év, a kamat pedig EURIBOR +
4%., ami 6-6,5%-os kamatterhet jelent. A hitel formája beruházási hitel,

kedvezményes kamatozású forinthitel.
Elsősorban energiaracionalizálást eredményező, kapacitás kihasználtságot növelő technológiai fejlesztésnél, termelési
hatékonyságot, feldolgozottsági szintet
növelő, munkahelyteremtő beruházásnál
számíthatunk kedvező elbírálásra. A hitelprogramban erre a célra mintegy 80
milliárd forint lett elkülönítve. Ennek már
közel 90%-ára nyújtottak be igényt,
ez országosan 1040 kérelem.
A Midi-hitelben viszonylag sok bank
és takarékszövetkezet közreműködik.
Kicsit talán nehézkes és lassú volt a
feltételek kidolgozása, és a Széchenyi–kártya népszerűsége csökkentette
az érdeklődést.
A Mikrohitel, amely elsősorban a
mikrovállalkozásoknak nyújt segítséget,
átdolgozás alatt van. A Magyar Vállakozásfejlesztési Alapítvány gondozza
ma ezt a hitelfajtát. Szeretnénk, ha megfelelő pályáztatás után itt is nagyobb
mértékben kapcsolódnának be a pénzintézetek.
A Lánchíd Faktoring Program elsősorban
a mikro és kisvállalkozások rövid távú
finanszírozási lehetősége. Lényege, hogy
a rendszeres beszállítói kapcsolatból
eredő, teljesített szállítás ellenértékét
finanszírozza meg. Az 5%-os kamattámogatás 3 millió forint erejéig jó lehető-

Hitel neve
Széchenyi kártya

Igényelhető
1–10 MFt

EU Technológiai és Felzárkóztatási Beruházási
Hitelprogram
MIDI Hitel
Mikrohitel

10–500 MFt

Lánchíd faktoring

3 MFt

max: 10 MFt
3 MFt

ség, hiszen nem kell várni a tartozás kiegyenlítésére, „forgatni” tudjuk a pénzünket, stabilizálva ezzel a termelésünket.
Ez a rendszeres beszállítói szerződéssel
rendelkezőknek jelent segítséget. Az
országosan meglévő egymillió vállalkozásból csak nagyon kevesen ismerik
és használják ezt a lehetőséget. Pedig
ma már 37 faktorház és banknál vehető
igénybe a szolgáltatás.
– Vannak-e általánosan megfontolandó tanácsai a hitelt felvenni
szándékozó vállalkozásoknak?

– Rendkívül körültekintően kell információt szerezni, és kiválasztani a legmegfelelőbb hitelfajtát, finanszírozási
lehetőséget. Fejlesztési elképzeléseinknél tájékozódjunk, hogy a megvalósítani kívánt beruházás a támogatandó
programok között van-e. Legyünk
tisztában a vállalkozásunk hitelképességével, az esetlegesen fedezetül felajánlott ingatlanok értékével. Legyen kész és
korrekt üzleti tervünk. A pénzintézetek
a hitel kihelyezésénél fő szempontként
veszik figyelembe a legalább egyéves
nyereséges működést, és a futamidőn
belüli megtérülést. Mielőtt bármibe
belevágunk, semmiképpen se sajnáljuk
az időt az információ gyűjtésére.

Finanszírozó bank
OTP, MKB, Postabank, (Erste)
Volksbank, Takarékbank.
23 kereskedelmi bank és MFB Rt.
Devizaalapú forinthitel kapacitásnövelő, munkahelyteremtő beruházások
12 bank + 147 takarékszövetkezet
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
37 faktorház és bank

W. Csoma Éva

Felhasználás
Szabad felhasználású likviditási
hitel

Beruházási fejlesztési hitel
Gépek, berendezések, eszközök
finanszírozására, átalakítás alatt,
banki finanszírozás lép majd
életbe
Beszállítói kapcsolatokból eredő
teljesített szállítás ellenértékének
azonnali, 70%-os előfinanszírozására

A CIB BANK A KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PARTNERE

A

vállalati üzletágban közel huszonötéves tapasztalattal rendelkező CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. - amely ma a Magyarországon működő
egyik legjelentősebb univerzális bank -, a kis- és középvállalkozások sajátos igényeire figyelemmel az
elsők között dolgozott ki speciális szolgáltatásokat
ezen ügyfélkör számára.

lízingtermék esetében az igénylések
vonatkozásában – az egyszerűsített,
gyors és rugalmas bírálati rendszernek köszönhetően – akár 2-4 óra
alatt döntés születik, de az elbírálás
a speciális ügyletek esetén sem haladja meg a 3 napot!

amelynek célja az Európai Unió
(EU) piaci viszonyaihoz történő
mielőbbi felzárkózást, a versenyképesség növelését szolgáló, modernizációt, technológiafejlesztést
végrehajtó magyarországi székhelyű
mikro-, kis-, középvállalkozások
beruházásainak hosszú lejáratú
hitellel történő finanszírozása. A
kedvezményes kamatozású forinthitel kamata megegyezik a 3 hónapos
EURIBOR + évi 3% mértékkel,
ami 5%-ot némileg meghaladó
kamatlábat jelent. Ezen felül évente
1% kezelési költség fizetendő. A
hitelkonstrukció a CIB Üzleti Hitelrendszer keretében, vagyis
egyszerűsített,
gyorsított hitelbírálattal is
igényelhető.

Amennyiben tájékoztatónk felkeltette érdeklődését, kérjük, lépjen
kapcsolatba velünk, személyes
találkozó keretében is készséggel állunk rendelkezésére szolgáltatásaink
részletes bemutatására:

Veres Gábor, a CIB esztergomi
fiókjának igazgatója a fokozatosan
bővülő és megújuló szolgáltatási
palettából ezúttal a kedvező kamat
melletti finanszírozási lehetőségekre
hívja fel a figyelmet.

A kis- és középvállalkozások
mind teljesebb körű kiszolgálása
érdekében néhány évvel ezelőtt
alakítottuk ki a CIB Üzleti Hitelrendszert, amelynek keretében a
társas vállalkozások akár 150 millió
forint összeghatárig igényelhetnek
15 fajta hitelkonstrukciót, támogatott hitelt, bankgaranciát, továbbá
akkreditív nyitást. Az egyszerűsített
hitelbírálat rendkívüli előnye, hogy
bankunk – a szükséges dokumentációk benyújtását követő – 3 munkanapon belül választ ad a hitelkérelemre.
Vállalkozói ügyfeleink egyre nagyobb része igényli a devizában
felvehető hitelkonstrukciókat. Euróban és svájci frankban elsősorban
beruházási hiteleket nyújtunk, de
forgóeszköz-finanszírozásra is van
lehetőség kedvező devizakamat
mellett. Újdonság a Deviza Ingatlanfedezetes Hitel kis- és középvállalkozások részére, amely
euróban, illetve svájci frankban
igénybe vehető, szabad felhasználású, középlejáratú hitel.

Végül, de nem
utolsósorban
szeretném felhívni a figyelmet
a CIB Lízing
Csoport által
kínált finanszírozási konstrukciókra is, melyek
– a magyar
piacon egyedülálló módon – a
lízingpiaci szolgáltatások teljes
Külön említést érdemel a KKV Eu- körét felölelik.
rópai Technológiai Hitelprogram, Va l a m e n n y i

Veres Gábor
33/510-011
gveres@cib.hu
Szatmári Sándorné
33/510-015
sszatmari@cib.hu

A házelnök jelképes főhajtása

BŐVÍTÉS A NOKIA KOMÁROMI GYÁRÁBAN

S

zili Katalin, az országgyűlés elnöke a Nokia komáromi mobiltelefongyárába látogatott. Köszöntőjében kiemelte, hogy a Nokia cég és Komárom város
egymásra találása példaértékű arra nézve, hogyan lehet egy jól működő, intelligens ipari parkot létrehozni.
Jelképes főhajtással adózott a látványos fejlődésnek.
Szili Katalin rámutatott, hogy nem
csak Magyarország, hanem az egész
régió, benne Szlovákia és a szlovákiai magyarok érdeke is a mostani
fejlesztés, hiszen új munkalehetőségeket teremt a határon túl élők
számára is.
Az elnök asszonyt Jyrki Jalasto
ügyvezető igazgató és Zatykó János, Komárom város polgármestere mutatta be a gyár
dolgozóinak, és kalauzolta
végig a gyártósorokon. Szili
Katalin látogatása folytatása
volt annak a februári parlamenti találkozónak, ahol a
Nokia vezetői bejelentették
az üzem bővítését.
A Nokia Magyarország
egyik vezető távközlési vállalata. A Nokia Networks
szélessávú vezetékes, vezeték

nélküli és IP alapú hálózatok számára nyújt kulcsrakész rendszereket
és megoldásokat. A budapesti
regionális székhelyű Nokia Mobile
Phones a mobiltelefonok és tartozékok piacának vezető szállítója. A
Jövő Gyára nevet viselő komáromi
üzeme az európai piacra szállít mobiltelefonokat.

A cég 2004. január 22-én jelentette be, hogy komáromi gyárában
tovább bővíti mind a termelést,
mind a gyártóterületet. Az építési
munkák elindultak, és az első telefonok az új gyártósorokról várhatóan
2004 őszén kerülnek a piacra.
A bővítés első szakaszában mintegy 500 fő felvételét tervezik, a
beruházás értéke meghaladja az 50
millió eurót.
A Nokia 1998 júliusában döntött
a mintegy 100 millió eurós zöldmezős magyarországi beruházásról.
A gyár rekordidő alatt épült fel,
az 1999 áprilisi alapkőletételtől az
első telefon legyártásáig mindössze
nyolc hónap telt el. A jelenlegi gyár 30 000 m2-es
gyártóterület a bővítés után
várhatóan 50 000 m2-re nő.
A gyár jelenleg közel 2000
főt foglalkoztat.
Veér Károly

Végre autós cég költözik az ipari parkba

AZ ASAHI TATABÁNYÁN

N

égyhónapos egyeztetés, tárgyalássorozat után
július elsején délután hozták nyilvánosságra Tatabányán – egy időben a tokiói tőzsdei bejelentéssel –, hogy a Tatabánya-Környe Ipari Parkban 60
millió eurós beruházással autószélvédőgyárat létesít
a japán Asahi Glass Co. Ltd. (AGC). A 200 új munkahelyet biztosító nagyberuházás még az idén elindul,
és 2006-ra tervezik a termelés beindítását. A beruházás megindulásának bejelentésén részt vett Csillag
István gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a
GKM politikai államtitkára, Veres János.
Köszöntőjében Ichiro Kohga, az
AGC alelnöke rámutatott, hogy a
beruházás olyan autóipari vállalatokat követ, amelyek új kapacitásokat
hoznak létre Közép-Kelet-Európában, az EU-hoz újonnan csatlakozó
területek leggyorsabban fejlődő régióiban. Az AGC Ltd. kész megteremteni azokat a körülményeket,
amelyek segítségével biztosítható
a szállítási terjedelem és sebesség,
ami kielégíti az autógyártó cégek
egyre magasabb igényeit.
Hozzátette, az előrejelzések szerint
a régióban a gépkocsieladások száma a 2003-as 2,4 millióról 4,1
millióra emelkedhet 2008-ra. Az
autóüveg és a kapcsolódó magas
hozzáadott értékű termékek iránti
igény szintén gyorsan növekszik.
Az AGC Ltd. elnöke, Jay N.
Strong levélben köszönte meg a
magyar partnerek – a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium, az
ITD Hungary, Tatabánya Megyei
Jogú Város és Környe Köz-

ség – pozitív hozzáállását, amely lehetővé tette a világban jelenleg 21
gyárat működtető társaság magyarországi letelepedését. Kiemelte,
hogy a közel 20 hektáros üzem
megépítése csak a kezdet, hiszen az
ország és a város vezetőivel máris a
projekt bővítésén dolgoznak.
Csillag István miniszter elmondta,
hogy a minisztérium az utóbbi
másfél évben jelentősen átalakította beruházásösztönző politikáját. Ennek köszönhető, hogy immár az Asahit
is Magyarországon üdvözölhetjük. Az
AGC Ltd. fejlesztési adókedvezményben, valamint az infrastrukturális
beruházás értékének maximum 20%os támogatásában részesül.
Bencsik János, Tatabánya Megyei
Jogú Város polgármestere hozzátette, hogy az EU-s jogszabályokkal
harmonizálva az AGC Ltd. által a
városnak fizetett iparűzési adó
50%-át szakképzésre, illetve
bérlakásépítésre – amelyek
felhasználását egyeztetik a
céggel – fordítja.

Veres János, a GKM politikai államtitkára kiemelte, hogy az Asahi
magyarországi megtelepedése annak
a folyamatnak a része, amely a tárca
beruházásösztönzési
munkájának
eredménye. Immár a sokadik világcéget vonzotta hozzánk a megfelelő
infrastruktúra, a kedvező földrajzi
fekvés, a könnyű elérhetőség és nem
utolsó sorban a beruházásokhoz
nyújtott kormányzati támogatások.
Kérdésünkre Ichiro Kohga alelnök elmondta, hogy a 200 új
munkahely elsősorban gépész- és
elektromérnökök, valamint az
automatizált,
világszínvonalú
gyártósorok kezelésére jelentkező
betanított munkások számára jelent
lehetőséget, amennyiben vállalják
a folyamatos továbbképzést, szakmai fejlődést.
Az AGC Ltd. tatabányai jelenléte
egy hosszan tartó krízis végét jelenti, hiszen a város és az ország immár
hét esetben maradt alul szlovák,
lengyel és cseh vetélytársaival szemben egy nagy autógyártó cég letelepítéséért folytatott versenyben. A
sikertelen tárgyalások után stratégiát
váltottak és inkább a gépkocsigyártók beszállítói felé nyitottak. Ennek
a váltásnak, valamint a kormányzati
stratégia pozitív átalakításának
köszönhető, hogy ma a
világ egyik legnagyobb,
gépkocsiszélvédőt gyártó
cégét, az Asahit köszönthették Tatabányán.
Veér
Károly

Justicia tanácsai

A LETELEPEDÉS SZABADSÁGA

A

letelepedés szabadsága azt jelenti, hogy a tagállamok állampolgárai és az itt honos cégek
tartósan megtelepedhetnek bármely
más tagállamban, abból a célból, hogy
ott vállalkozói alapon részt vegyenek a
gazdasági életben. Tilos tehát minden
olyan korlátozás, amely egy tagállam
állampolgárainak egy másik tagállam területén való letelepedésére
vonatkozik, ugyancsak tilos a vállalkozási tevékenység megkezdését
és gyakorlását bármilyen módon
akadályozó rendelkezés.

tagállam joga szerint jöttek létre,
és amelyek székhelye, központi
igazgatása a közösségen belül
van, azonos elbírálás alá esnek,
mint a fentebb említett tagállami
állampolgársággal bíró természetes
személyek.

Nem régen, 1999-ben felmerült Centros-ügyben az
eredeti szabályozásnak egy
tágító értelmezését adta a
bíróság. A felperesi céget dán
állampolgárságú és állandó lakóheA letelepedés tehát lehet egy- hogy bármely más képzés
lyű házaspár alapította Angliában,
részről ott-tartózkodás, ottlakás, vagy megszerzett gyakorlat nem tekintettel arra, hogy ott 100
másrészről a vállalkozás szabadsá- volt-e elegendő a hiányosságok fontos alaptőkével lehet korlátolt
gának jogát is jelenti. Vállalkozás kiküszöbölésére. A gyakorlati jogal- felelősségű társaságot alapítani,
vonatkozásában az uniós jog is kalmazás segítésére irányelv került székhelyeként ezért a házaspár bakülönbséget tesz az önfoglalkoztató kibocsátásra, amelyben a diplomák, rátainak angliai lakása szerepelt. A
egyéni vállalkozók, továbbá a társas szakképzettségek harmonizációját cég megalakulását követően fiókot
vállalkozások között.
tisztázták: így az orvosok, gyógy- kívánt nyitni Dániában.
szerészek, állatorvosok, ápolók, A fiók bejegyzését azonban az
A gyakorlatban azonban a fentie- fogorvosok és most már az ügyvé- arra feljogosított dán hatóság
ken túlmenően további kérdésként dek vonatkozásában is pontosan megtagadta azzal az indokolással,
merült fel, hogy a szakmai köve- rögzítésre került, hogy melyek azok hogy a fióknyitás csak arra szolgál,
telményeknek való megfelelés vizs- az elvárások, amelyeknek való meg- hogy megkerülje a korlátolt felelősgálatánál milyen elvárások, milyen felelés esetén a hivatkozott fog- ségű társaság esetén a dán jog által
kötelező erő, eljárási rend alapján lalkozást, vállalkozást űző személyek megkövetelt 200.000.- korona
kell biztosítani vagy pedig kizárni az Unió bármely tagállamában, füg- minimális alaptőke-befizetést. A
valamely más tagállam vállalkozójá- getlenül állampolgárságuktól űzhetik bíróság egyértelműen kimondta,
nak a működési lehetőségét.
hivatásukat.
hogy nincsen lehetősége, felhatalmazása a tagállamnak
egyéni vállalkozók vonatkozásában a Reyners-ügy- arra, hogy ilyen korben állapította meg a bíróság a következő tényál- látozást tegyen, nem
lást: Reyners holland állampolgár volt, aki jogi végzettségét tilthatja meg a fiókteBelgiumban szerezte. A Belga Ügyvédi Kamara nem vette lep nyitását, hiszen a
fel, pusztán arra hivatkozva, hogy nincs belga állampolgár- szerződés 52. és 58.
sága. Az Európai Bíróság megállapította, hogy ez tilos kor- cikkével ellentétes, ha
látozás, tekintettel arra, hogy a vállalkozás szabadságának a tagállam megtagadja
az EK Szerződésben rögzített tilalmába ütközik.
a másik tagállam joga
szerint létrejött és ott
székhellyel bíró társaság
A Vlassopoulou-ügyben a bíróság A társaság vállalkozások letelepefiókjának
a
bejegyzését.
rögzítette: Ha a tagállam úgy ítéli dése vonatkozásában a szerződés

Az

meg, hogy a diplomák egyenértékű- ugyancsak egyértelműen fogalmaz,
ek, el kell ismernie a képzettséget, hiszen a 48. cikk szerint azok
ha nem, akkor meg kell vizsgálnia, a társaságok, amelyek valamely

dr. Hidas János
ügyvéd

Olimpia és a XI. Vértes Expo egy időben

ÚJDONSÁG A KERT(SZ)ÉPÍTÉS PROGRAM

A

Magyar Kiállítás- és Vásárszervezők Szövetsége
tizennyolc tagja az idén összesen hetvenkilenc
kiállítást szervez országszerte. Az elnökség tagja, a
tatabányai Vértes Expo vásárigazgatója, W. Csoma
Éva szerint az érettség állapotába kerül a hazai kiállítás- és vásárszervezés, mint gazdasági szakterület.
- A tatabányai sportcsarnokban
minden év augusztusában sorra kerülő Vértes Expo szorosan kapcsolódik a térség- és városmarketinghez, ugyanakkor a szórakoztató ipar
részét is képezi. Tapasztalat, hogy
az expók egyedülállóan tükrözik az
egyes gazdasági ágazatok, illetve
vállalkozások helyzetét, a vásárlói
szokásokat és igényeket. A közönségprogramokkal színesített kiállítások a térség, vagy régió gazdasági
életének nem egy szeletét mutatják
be, hanem tükröt tartva a szakemberek elé kiélezik a hiányosságokat,
kritikát mondanak, sőt utalhatnak a
jövőbeli fejlődési lehetőségekre is
– emelte ki W. Csoma Éva -. Az
idei a tizenegyedik Vértes Expo.
A területek túlnyomó többsége
már elkelt, a szervezés a finisébe
érkezett. Az augusztus 26-29-i
időpont speciális, hiszen a vásár
napjaiban zajlanak az athéni
olimpia legizgalmasabb pillanatai. Reményeink szerint minél
több magyar érdekeltséggel
találkozhatunk a döntőkön, így
a Vértes Expo helyszínén is élőben követhetik majd a sportközvetítéseket az érdeklődők.
- A szervezők igyekeznek
minden évben megújítani a
rendezvényeiket. Így lesz ez
az idei expón is?

- Természetesen. Újdonság
lesz, hogy a kertészkedőknek
is hasznos programot kínálunk.
Kert(sz)építés szlogennel új,
zöld területet kapcsoltunk a

kiállítói térhez, ahol mezőgazdasági
témájú könyvek, kerti bútorok, magok, virágok szépítik a környezetet,
és egyben prezentálják a ház körüli
kert nyújtotta lehetőségeket is.
- Az expo területe véges. Minden esztendőben felvetődik a
kérdés, hogyan lehetne még
nagyobb teret betölteni az év
legnagyobb helyi gazdasági
eseményével?

- Augusztus végén több mint
száznyolcvan kiállító mutatja be
termékeit, újdonságait, fejlesztéseit,
szolgáltatásait a régió legnagyobb
gazdasági seregszemléjén. Igaz,
hogy évről évre egyre nagyobb
területre lenne szükségünk és a megújulás is könnyebb lenne, ha terjeszkedhetnénk. Sajnos a megyeszékhelyen ez az egyetlen hely, amely ilyen
nagyságrendű rendezvénynek adhat
otthont. Így itt kell megoldanunk

mindent. A látogatók viszont az
elmúlt tíz év alatt megszerették
ezt a területet. Ismerősként térnek
vissza és gyakran kimondottan egyegy kiállítót keresnek, mondván a
tavaly itt vásárolt termék bevált és
most kíváncsiak az újdonságokra.
Örülünk annak, hogy a hűséges
partnerek mellett egyre több új cég,
vállalkozás szeretne részt venni az
expón. Talán a terület véges volta
egyben a sikert is magában hordozza - érdemes minél előbb szerződni
egy-egy kiállítói helyre, mert a későn
érkezőknek nem tudunk megjelenési
lehetőséget biztosítani. Aki jó előre
gondolkodik, ott lehet augusztus
végén a tatabányai sportcsarnokban
és környékén, hogy a következő
hónapokban learathassa a kiállítás
üzleti sikerét.
- Ha már a kiállítók toborzásáról volt szó. Szívesen jönnek
a Vértes Expóra a régió vállalkozásai?

- Úgy érzem, hogy igen. Egyre
többen ismerik fel, hogy a kiélezett
piaci versenyben fel kell kelteni a
vásárló, az ügyfél érdeklődését,
meg kell találni a megfelelő találkozási lehetőségeket. A legjobb, ha kötetlen formában,
szórakoztató programok mellett,
akár több hasonló profilú céget
ismerhet meg az érdeklődő. Öszszehasonlítást tehet, kiválaszthatja
a számára legszimpatikusabb vállalkozást. Erre nyújtunk alkalmat
minden évben augusztus végén.
Aki felismeri a benne rejlő lehetőségeket, az partnerünk lesz
hosszú ideig.
alice

Nyitva tartás:
26-29-ig naponta
10.00-19.00 óráig

Látogasson el a Gyermely Rt. standjára!

TÉSZTÁKKAL, MÁRTÁSOKKAL AZ EXPÓN

A

Gyermely Rt. a kezdetektől jelen van a Vértes Expo
kiállításon, a megye legnagyobb rendezvényén. A
Gyermelyi Vállalatcsoport a megye egyik meghatározó gazdasági vállalkozása, mely fontosnak tartja
a szűkebb régióban való megjelenést és a fogyasztók
informálását az újdonságokról, melyhez a Vértes Expo
jó lehetőséget biztosít.
A vállalatcsoport legfontosabb
tevékenysége továbbra is a tésztagyártás. A Gyermelyi tészta
Magyarország
legkedveltebb,
egyben piacvezető tésztamárkája, az országban elfogyasztott
tészta több mint harmada a
gyermelyi tésztagyárból kerül az
asztalra. Ezt az eredményt egy
magas minőségi szint megtartásával sikerült elérni, melynek egyik
biztosítéka a folyamatos technológiai fejlesztés – évi 1 milliárd
forint kerül beruházásra – az
ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszer alkalmazása a
vállalatcsoport minden területén,
illetve a magas minőségű alapanyagok saját szervezeten belül
történő előállítása.
A tésztagyártáshoz szükséges tojás, amely saját baromfitelepekről

kerül ki, gondosan válogatott és
garantáltan friss, ennek köszönhetően jó főzési tulajdonságokat
eredményez, és kedvező ízhatást
biztosít.
A gyermelyi tojás már nemcsak a
tésztagyárban kerül felhasználásra,
immár jelen van az étkezési tojás
piacán is. Talán kevesen tudják,
hogy a Gyermelyi Vállalatcsoport
az elmúlt években a tojásforgalmazás területén is piacvezetővé vált.
A tészta másik alapanyaga a liszt,
amely a közelmúltban átépített,
európai szinten is
korszerűnek számító gyermelyi
malomból kerül a
tésztagyárba. A
jó liszt a jó minőségű vetőmagtól indul, mely

már szintén saját gyártásban készül
és így kerül kihelyezésre a szerződött termelőkhöz, valamint a közel
10 000 hektárnyi saját területre.
A Gyermelyi liszt ennek köszönhetően elismerten jó minőségű, mely
nemcsak a tésztagyárnak, hanem
azoknak a megyei és környékbeli
pékségeknek, péküzemeknek is
fontos, akik sütőipari célra használják.
A Vértes Expo ideje alatt a
Gyermely Rt. standjánál tojásos
és olasz típusú tésztáink, valamint mártásaink megvásárolhatók.
A kedvező árak mellett különleges receptekkel, főzési tanácsokkal és kóstolókkal kedveskedünk
a vásárra ellátogató valamennyi
vendégnek.
(x)

Polgármesteri köszöntő

EURÓPA JEGYÉBEN

Mi, fehérváriak magától értetődő természetességgel valljuk, hogy Alba Regia neve a
magyarságnak Európához való kötődésével egyszer s mindenkorra egybekapcsolódott.
Székesfehérvár múltja, történelmi rangja sokkal többet jelent számunkra, mint egy város
nevét. Ezért szerveztük eddig is fesztiváljainkat úgy, hogy azok európai nívót mutassanak
fel. Az idei nyár a változatos programmal és fesztivállal már nem csak Európa jegyében, de
a csatlakozásunk után az unió határain belül szerveződött és zajlik le.
Bízom abban, hogy az eddigi rendezvényeink vonzereje, hírneve és sikere megismétlődik,
s a történelmi barokk belvárosunk pezsgő, eleven arcát mutatja városlakóknak és
vendégeinknek egyaránt. Ez az ódon hangulatú helyszín ihlető közeget jelenthet
művészeknek és nézőknek egyaránt. A Királyi Napok változatos és gazdag programjai
hívják és várják a művészeteket, a zenét, a kikapcsolódást kereső fehérváriakat és
vendégeinket egyaránt.
Szeretettel hívunk és várunk minden fehérvárit és vendéget programjainkra, s kívánok
kellemes időtöltést, hasznos kikapcsolódást, jó szórakozást rendezvényünkhöz!
Warvasovszky Tihamér, polgármester

KIRÁLYI NAPOK SZÉKESFEHÉRVÁR
AUGUSZTUS 15-20.
17 óra

AUGUSZTUS 14. (SZOMBAT)
István felajánlja országát – fogadalmi
szentmise – Székesegyház

17 óra

AUGUSZTUS 15. (VASÁRNAP)
Nagyboldogasszony – napi ünnepi mise –
Székesegyház

IX. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál:
19 óra
Jelmezes felvonulás
20 óra
Nyitó gálaműsor a Városház téri szabadtéri
színpadon
AUGUSZTUS 16. (HÉTFŐ)
IX. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál:
18 óra
Programok a Városház téri szabadtéri
színpadon
20 óra
Folkest a Táncházban
AUGUSZTUS 17. (KEDD)
IX. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál:
18 óra
Programok a Városház téri szabadtéri
színpadon
20 óra
Folkest a Táncházban
AUGUSZTUS 18. (SZERDA)
IX. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál:
18 óra
Programok a Városház téri szabadtéri
színpadon
20 óra
Folkest a Táncházban

AUGUSZTUS 19. (CSÜTÖRTÖK)
8-24 óra XIII. Öreghegyi Mulatságok - Bory tér
14 óra
Lánczos – Szekfű -Ösztöndíj átadása
– Városháza
15 óra
Ünnepi Közgyűlés, városi kitüntetések
átadása – Városháza
17 óra
Ünnepség Szent István szobránál –
Szent István tér

IX. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál:
18 óra
Programok a Városház téri szabadtéri
színpadon
20 óra
Folkest a Táncházban
AUGUSZTUS 19–29.
V. Aranybulla Művészeti Napok - Öreg
hegyi és Felsõvárosi Közösségi Ház
AUGUSZTUS 20. (PÉNTEK)
10.30 óra Szent István király ünnepe. Ünnepi szentmise és körmenet Szent István sírjához, az
új kenyér megáldása – Romkert, Városháza tér

IX. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál:
19 óra
Jelmezes felvonulás a Fő utcán
20 óra
Záró gálaműsor a Városház téri szabadtéri
színpadon
Tűzijáték

Székesfehérvár rövid története

A KIRÁLYOK VÁROSA

A

mai város elődjét a honfoglaló magyarok alapították. Géza nagyfejedelem idején, 972 után
kisméretű kővárat építtettek, benne a nagyfejedelmi
palotával és a templommal. Első királyunkat itt koronázták meg 1000 karácsonyán.

SZENT ISTVÁNTÓL
AZ ARANYBULLÁIG

Az 1083-ban szentté avatott
király Székesfehérváron jelölte ki
királyságának székhelyét, kiépült a
korai város, benne István király hatalmas bazilikájával (1003-1038).
Ebben őrizték az ország kincstárát,
levéltárát és a koronázási jelvényeket.
Évente két alkalommal itt tartották
meg az országgyűlést. A középkorban a királyi bazilikában koronázták
meg negyvenhárom királyunkat, közülük tizenötöt ide is temettek el.
A XI. században a Szentföldre
menő zarándokút egyik állomása
volt. A középkor folyamán a
város egyre jobban kiépült, a mocsarakból kiemelkedő dombokon
létre jöttek a külvárosok. A külvárosokban szerzetesrendek, iparosok, kereskedők telepedtek le.
1222-ben kiemelkedő fontosságú
esemény színhelye volt Székesfehérvár. II Endre király kihirdette az
Aranybullát, az ország első „alkotmányát”, mely az összes nemesek jogairól és a király kötelességeiről szól.

TATÁRJÁRÁS, TÖRÖK IGA

A török birodalom terjeszkedése
során 1526-ban elérte Magyarországot is. A mohácsi csatában 20.000
főúr, főpap, nemes esett el. II Lajos
király is holtan maradt a csatatéren.
1541-ben Buda török kézre került.
1543-ban Székesfehérvár is elesett.
Ettől kezdve - egy év kivételével,
amikor 1601-ben visszafoglalták a
várost -1688-ig török végvár volt. A
városi élet megszűnt, a lakosság java
része elmenekült, az épületek pusztultak. Siralmas képet mutatnak a visz-

zépkori fővárosi szerepet azonban
már nem nyerte vissza. Habsburg
uralkodóink Bécsben élve a közeli
Pozsonyban tartották az országgyűléseket, ott is koronázták meg őket.
A 18.század közepén indulnak meg
a nagyarányú építkezések: ferences
rendház és templom, jezsuiták.
Felépülnek a középületek és a
barokk
paloták,
polgárházak
is. A város fejlődése jól nyomon követhető az 1720-tól
1870-ig
készült
képeken.
A zömmel német ajkú város a
XIX. század eleji reformmozgalmak
hatására lassan magyar érzelmű
lett. 1848-ban március 15-én a
városi polgárság és ifjúság azonnal
csatlakozott a forradalomhoz.

ÁRNYÉKBÓL A FÉNYRE

szafoglalás idején készült metszetek.
A török annyit épített, amennyi az
iszlám vallás gyakorlásához kellett:
mecseteket, minareteket, fürdőket.
Az 1700-as évek elején lassan újraindult a városi élet. A helyi magyar
és rác lakosság mellé német és morva
telepesek érkeztek.

Az egész országot feldúló tatárjárás a
várost sem kerülte el. 1242 tavaszán
támadták meg, de a mocsaraktól övezett falakat a hirtelen olvadás megvédte a betöréstől, a tatár lovasok nem
tudtak átkelni a megáradt vizeken.
A XIII-XV. században az okleveles
források paloták építésének sorát A HABSBURGOKTÓL 1848-IG
említik. A virágzó középkori vá- A város 1703-ban kapta vissza
rosképet 1490-től metszetek sora szabad királyi városi rangját. A köörökítette meg.

A szabadságharc leverése után
a hatalmasra duzzadó Budapest
árnyékában egy alig iparosodott,
mezőgazdasági jellegű város lett.
Trianon után ismét fellendülést
tapasztalunk
Székesfehérvárott.
A háborús készülődés jegyében több
ipari nagyüzemet telepítettek ide. A
II. világháború után az erőltetett
iparosítás folytatódott. Az 1945ben 35 ezres város a hetvenes évek
végére 100.000 fősre gyarapodott.
Kiépültek a lakótelepek, de a barokkos jellegű belváros védett műemlékként megmaradt.
Az elmúlt évtizedek régészeti kutatásai több ponton előhozták a
korábbi középkori maradványokat,
amelyeket folyamatosan restaurálnak
és bemutatnak.
Története, megerősödött ipari
potenciálja, a felhalmozott szellemi
tőke méltán predesztinálja Székesfehérvárt a Közép-dunántúli Régió
jövőbeli fővárosának szerepére.
www.szekesfehervar.hu

Egy hétig Fehérváron a világ

AHOL A SZEREPLŐKKEL IS TÖRŐDNEK

– amit részben pénzben, részben
természetben tettek – révén még
színvonalasabbá tudjuk tenni a
fesztivált. Köszönjük a Karsai Rt.,
az ALCOA-Köfém Kft., az OTP
Bank Rt., a Korona Rt., az Anzix
Bútor Kft., a Szárcsa Csárda, a
Máhr Kft. és Boda János segítsé– A fesztivál egyben az idén – Gondolom, hatalmas szer- gét, adományait.

K

ilencedik alkalommal kerül sor Székesfehérváron
a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztiválra.
Az egyhetes programot Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata, a Megyei Művelődési Központ
és az Alba Regia Táncegyesület szervezi. Az ötvenöt
éves táncegyesület elnöke, Botos József egyben a
fesztivál igazgatója is.
hazánkban zajló III. CIOFF
Folkloriada-nak is az egyik
hivatalos helyszíne. Mit jelent
ez pontosan?

vezőmunka előzte meg az
augusztus 15-i megnyitót.

– Ez így van. Azonban nem elég egy
ilyen kaliberű rendezvényt előkészíteni,
legalább olyan fontos a lebonyolítása.
A munka dandárját táncegyesületünk
tagjai, szimpatizánsai végzik. Ötvenhatvan társadalmi munkás dolgozik
majd, vagy tíz asszony reggelizteti a
csoportokat, a többiek takarítanak, kiszolgálnak a büfékben, és rendezői
feladatokat látnak el. A táncház éjjel-nappal nyitva lesz, a megyei művelődési központ – amely az épület
tulajdonosa – biztosít felügyeletet,
de emellett szükség van arra is, hogy
a különböző országokból érkezett szereplőkkel folyamatosan foglalkozzunk.
Ez szintén óriási energiákat köt le.

– A műsorokon, felvonulásokon kívül milyen programokat
kínálnak még?

– A „népművészet olimpiája”– Az elmúlt negyven évben magam
ként emlegetett Folkloriada négyis megfordultam sok hazai és külévente kerül megrendezésre. Az
földi fesztiválon, ahol az volt a taelső 1996-ban Hollandiában,
pasztalatom, hogy inkább az üzleten
a második 2000-ben Japánban
volt a hangsúly, hogy fellépés előtt
volt és 2008-ban Kanada nyerte
vagy után mi történik a szereplőkkel,
el a rendezés jogát. Nagy elismerés
azzal senki sem törődött. Okulva az
Magyarország számára, hogy a
anomáliákból, mi számos kiegészítő
CIOFF (International Council of
programot szervezünk. Esténként a
Organizations for Folklore Festivals
Táncházban tánctanítás, táncház, a
and Folk Art) testülete a pályázók
résztvevő nemzetek gasztronómiai
közül Magyarországot választotta a
és népzenei bemutatói zajlanak.
2004-es Folkloriada helyszínéül.
Azzal is hozzájárulunk a szabadFehérvár mellett a következő váidő kellemes eltöltéséhez, hogy a
rosokban zajlik a programsorozat:
csoportokat kirándulásokra visszük,
Budapest, Gyöngyös, Gyula,
ahol megismerkedhetnek a KöJászberény, Mohács, Pécs, Rác- – Miből finanszírozzák a ren- zép-dunántúli Régió szépségeivel,
keve, Sárvár, Sátoraljaújhely, Száz- dezvényt?
nevezetességeivel. Így többek közt
halombatta, Tököl és Veszprém. A – Az önkormányzat tizenötmillió megnézhetik Neszmélyt, a Balatont
Folkloriada célja, hogy a fesztivál forintot biztosított erre a célra, ám és a Velencei-tavat, Mórt, Veszprövid időtartamára egyetlen ország- nagylelkű szponzoraink felajánlásai rémet és Várpalotát, hogy csak
ba gyűjtse a világ különböző
néhány helyet említsek.
Résztvevő külföldi csoportok:
pontjairól mindazokat, akik
Szeretnénk elérni, hogy
-Uniano Gaucha – Brazilia
saját tradíciójuk, néptáncaik
mindenki szép emlékekkel
-Ostravicka - Csehország
és népzenéjük megőrzésén
térjen haza, hiszen nem
-Karposh - Macedonia
fáradoznak. 2004 auguszminden héten randevúzik
-Skandinieki - Lettország
tusában egy 2500 főt
szinte az egész világ Szé-Associazione Culturale Cittá di
számláló vendégsereg érkezik
kesfehérváron. Az eddigi
Assemini - Olaszország
a CIOFF 88 tagországából
fesztiválok hatalmas közön-Medijana - Szerbia-Montenegro
Magyarországra: néptáncségsikert arattak, az idén is
együttesek, népzenészek, -Taiwan Yuan-Yuan Indigenous Culture várunk mindenkit augusztus
& Art Troupe - Taiwan
népművészek és népi mes15.-e és 20.-a között a
-Türk
Folklor
Kurumu - Törökország
terek, hogy megismertessék
Királyok Városában!
a közönséggel és egymással -Uganda Dance Academy - Uganda
-Huculok – Ukrajna
hagyományaikat.
veér

Bemutatkozik a Kodolányi János Főiskola

NULLÁTÓL A TENGERJÁRÓ HAJÓIG

A

felsőoktatás hosszú évtizedeken keresztül ideológiai alapokon szerveződött. „Állam bácsi” biztosította a költségvetést, és a tehetséges, valamint
– mondjuk ki – a protekcióval felvett fiatalokból a
saját szájíze szerint alakította jövendő értelmiségét.
A rendszerváltozás – mint sok más egyéb területen
– ebben is változást hozott. Már a kilencvenes évek
elején elindult egy egészséges folyamat, amely az
alapítványi, magánkézben működő felsőoktatási intézmények létrejöttét segítette.

út 59. szám alatti üres
épületet.
1992. ápr. 30. Megérkezik a kormányzati
engedély a főiskola
indításához.
1992/93-as tanév: Az
első évfolyam beindítása
német és angol nyelvta1990-91: Székesfehérvár Megyei nár szakokon.
Jogú Város Önkormányzata folya- Hallgatói létszám összematosan foglalkozik a problémával, sen: 147 fő.
hogy a városnak önálló felsőoktatási
intézménye legyen.
-A nulláról indultunk.
1991: Andrásfalvy Bertalan Sokan úgy gondolták,
oktatási miniszter a nem állami fel- hogy egy térítésköteles
sőoktatási intézmények alapítását iskola arról szól – keztámogatja. A főiskola szervezői di
visszaemlékezését
Rockenbauer Lajos és Szabó Péter Sárdi Csilla –, hogyha
részt vesznek egy zártkörű kerek- valamiért
fizetnek,
asztal-beszélgetésen a miniszté- akkor gyakorlatilag megriumban. Már a hazafelé vezető vásárolták a diplomát.
úton megszületik az ötlet: Szé- Pedig nem így van,
kesfehérváron nem állami, hanem hanem akik hozzánk jealapítványi főiskolát kell szervezni. lentkeznek, azok az oktatáshoz való
Ezután megkezdődik, saját erőből a jogot – amennyiben megfelelnek a
szervezőmunka.
felvételi követelményeknek – veszik
1991: Balsay István akkori polgár- meg. Mi szolgáltató főiskolát, azaz
mester fogadja a főiskola szerzésével a térítés ellenében magas színvonalú
foglalkozó Rockenbauer Lajost és oktatást, elhelyezést, partnerviszoSzabó Pétert, s az ő támogatásával nyon alapuló tanár-diák kapcsolatot
az oktatási bizottság, majd a köz- kínálunk. A Hallgatói Önkormánygyűlés is megszavazza az előterjesz- zat szava, véleménye, javaslatai
tést. A város ingyenes használatba nem vesznek el, beépítjük ezeket
adja a leendő Kodolányi János terveinkbe, maximálisan figyelembe
Főiskolának a Szabadságharcos vesszük igényeiket, kérdéseiket.

1993: A főiskola állami felkérésre
aktív szerepet vállal az orosz tanárok
regionális átképző programjában.
1993/94-es tanév: Az idegenforgalmi és szálloda szak indítása.
Hallgatói létszám összesen: 400
fő.

Az első fecske a székesfehérvári
Kodolányi János Főiskola volt,
amely az államtól függetlenül
kezdhette meg működését 1992ben. A múltról, jelenről és jövőről
Sárdi Csilla főiskolai tanárral,
oktatási
főigazgató-helyettessel
beszélgettünk.

1994/95-ös tanév: Kelet-Európa
első szabad újságíróképzésének
indulása a kommunikáció szakon. Hallgatói létszám összesen:
720 fő.
1994: A Vörösmarty Rádió szervezése és próbaadás sugárzása.
– A negatív demográfiai jellemzők
– folytatja Sárdi Csilla –, azaz
a születésszám csökkenése miatt
számos általános és középiskola

szűnt meg. A jövendő
fehérvári campushoz így
csatlakozott a volt Ybl
Általános Iskola épülete és a mellette lévő
kollégium is. A régi,
romos malom helyén
költöztünk be nemrég a
főigazgatóságnak helyet
adó épületbe, ami már
a saját tulajdonunk.
De van épületünk a
belvárosban, az Irányi
utcában, és magánvállalkozásban felépült a
Kodolányi Apartmanház, amely többek között a hozzánk érkező
külföldi diákok számára biztosít megfelelő színvonalú elhelyezést. Úgy
gondoljuk, hogy fő feladatunk az
igényekre való reflektálás, a hálózatban gondolkodás, ezért Székesfehérváron kívül számos helyen
– Budapest, Nyíregyháza, Siófok,
Orosháza – működtetünk kihelyezett tagozatokat, felsőfokú szakképzést biztosító telephelyeket.

1995: Megkezdi rendszeres
adását a főiskola saját közszolgálati
rádiója, a Vörösmarty Rádió, amely
a kommunikáció szakos hallgatók
gyakorlati képzésében is aktív szerepet játszik.
1996/97-es tanév: A gazdálkodási szak indítása. Hallgatói létszám
összesen: 1050 fő.
1996: Megkezdi működését a
főiskola felnőttképzési központja.
1994: Tárgyalások Siófok város 1997: Szabó Péter és Berta Ákos
önkormányzatával, kihelyezett tago- megszervezik a Kodolányi János
Szakközépiskolát, amely később
zat létesítéséről.

Kodolányi János Középiskola néven
működik tovább. A főiskola újabb
épületek átvételével az önkormányzattól, folyamatosan bővül.
1997: Siófokon is megkezdődik a
nappali tagozatos idegenforgalmi és
szálloda szakos hallgatók képzése
1998: Megkezdődik a kihelyezett
levelező tagozatos képzés Budapesten a Lendvay utcában, majd
később több helyszínen is.
1999: A MAB akkreditálja a
főiskolát, több szakunk jó, ill. kiváló
minősítést kapott.
2000: A főiskola kihelyezett
siófoki tagozata, későbbiekben
Siófoki Intézet új, pályázati
pénzből felújított épületbe
költözik.
2000: Megalakul a főiskola
nyíregyházi intézete.
2000/01-es tanév: Nemzetközi kapcsolatok szakkal bővül
a főiskola oktatási palettája.
Hallgatói létszám összesen:
4820 fő.
2001/02-es tanév: Vendéglátó és szálloda szak indul
nappali és levelező képzésben
Siófokon.
2001: Átadják a KJF Siófoki

F

Intézetének új oktatási szárnyát.
Szeptembertől ebben az épületben nappali és levelező tagozaton
idegenforgalmi és szálloda, valamint
vendéglátó és szálloda szakokon
tanulnak a főiskola hallgatói.

rációs Kutató és Fejlesztő Intézet,
(Kodolanyi European International
Research and Development Institute /KEIRDI/).
2002/03-as tanév: Általános
szociális munkás szak indul levelező
képzésben.
Hallgatói létszám összesen: 7921
fő
2003: A főiskola saját államilag
elismert nyelvvizsgarendszerének
akkreditációja társalKODÓ néven.
2003: A főiskola Felnőttképzési
Központjának akkreditációja.
2003: Főiskolánk a „Fejér Megyei Minőségi Díj 2003” pályázat
nyertese, a „közszolgálati szféra:
önkormányzatok, oktatási-, egészségügyi- és egyéb intézmények”
kategóriában.

– Az EU-s csatlakozás azt is jelenti – mutatja az angol nyelvű
prospektust a főigazgató-helyettes asszony –, hogy rendkívül
fontos intézményünk számára a
bolognai folyamatnak megfelelő képzési rendszer bevezetése.
Ez három év bachelor (alap),
két év master (mester), és három
év PhD, azaz doktori képzést jelent.. Ez a felsőoktatási szisztéma
biztosítja majd az átjárhatóságot
az unió tagországaiban tanuló
diákok számára. Terveink szerint
már jövőre beindítottuk volna az – Szeretnénk elérni, hogy az
egyetemi szintű tanárképzést, ám egész unióra érvényes diplomát
ez eltolódik 2006-ra.
adhassunk hallgatóink kezébe
– búcsúzik Sárdi Csilla –. Angol
2001: Megalakul a főiskola első és német nyelven is oktatunk,
saját kutatóközpontja, a Posztmo- nemzetközi partnerkapcsolataink
dern Kutatóközpont Budapesten.
lehetőséget biztosítanak a nálunk
2002: A kihelyezett tagozatok tanulóknak arra, hogy külföldön
(Budapest, Siófok) teljes körű, szerezhessenek
tapasztalatot,
sikeres akkreditációja.
gyakorlatot jövendő munkájukhoz.
2002: Megalakul a siófoki kutató- Jövőképünk három alappillére az
intézet, a Kodolányi Európai Integ- uniós partnerintézményekkel való

gyümölcsöző kapcsolat,
a keleti – azaz az ukrán,
erdélyi, szerb, bolgár
– orientáció, valamint a
távol-keleti diákok fogadása. Az idén ősszel például
kínai, indiai, bangladesi,
török és pakisztáni hallgatók érkeznek hozzánk. Különösen gyümölcsözőnek
tekinthető a kínai kapcsolat, ahol a kormány célul
tűzte ki, hogy a 2008-as
olimpiára több tízezer
diplomásra van szükségük.
Az ő felsőoktatási rendszerük és kapacitásuk
nem tudja ezt biztosítani,
ezért külföldre küldik tanulni a jövendő értelmiséget. A mi
képzéseink vonzóak a számukra,
ezért törekszünk arra, hogy diplomájukat lehetőleg nálunk szerezzék
meg.

A Kodolányi János Főiskola polgári összefogásból és szándékból,
gyakorlatilag a nulláról indult.
Mára saját tengerjáró hajójuk van
Balaton-aligán, sőt állítólag helikoptert is felajánlottak számukra
a támogatók. Bár költségvetésük
biztos alapokon áll – köszönhetően gazdasági szakértőik alapos elemző, tervező és szervező
munkájának, – a helikopter fenntartása még túl költséges lenne.
Bár ki tudja. Lehet, hogy néhány
év múlva hallgatóik helikopteren
utazva röpködhetnek a különböző
képzési helyszínek között…
Veér Károly

FEJÉR MEGYEI OLDALAINK
TÁMOGATÓI :
Fejér megye Önkormányzata
Székesfehérvár MJV Önkormányzata
Mór város Önkormányzata
KDRFÜ
Vállalkozói Központ - Székesfehérvár
Kodolányi János Főiskola

Két keréken Európában

„CSATLAKOZZ HOZZÁNK, KERÉKPÁROZZ VELÜNK!”

T

izenkétnapos, majd az egész országot körbejáró
kerékpártúra után augusztus huszadikán 15 órakor érkezik haza Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős
Egyesület hét fős csapata Székesfehérvárra, ahol az
Országalmánál Warvasovszky Tihamér polgármester
fogadja a megfáradt vándorokat.
A beharangozó sajtótájékoztatót
a Cornexi Rt. épületében tartották, ami nem véletlen, hiszen az
élelmiszeripari cég is a szépszámú
támogatók egyike.
– A srácok energiautánpótlását
– mondta Éliás Csaba vezérigazgató – hivatott biztosítani vállalatunk
új Wellness termékcsaládja, amely
nemcsak finom, hanem rengeteg,
élettanilag rendkívül fontos tápanyagot is tartalmaz. Egyébként
én is nagyon szívesen kerekeznék
Róka Gyuláékkal, de sajnos mindig
augusztusra szervezik a túrát, amikor
a szabadságomat töltöm. Mellesleg
kerékpárom sincs egyelőre, de
ígérem, beszerzek egyet, ha jövőre
más lesz az időpont…
Róka Gyula, az ARISZ képviselője
és a csapat kapitánya elmondta,
hogy a túra célja hármas: egyrészt városról-városra, faluról-falura,
hegyen-völgyön át kerékpárral való
közlekedéssel, az emberi test minden részének megmozgatásával az
egészséges életmódot népszerűsítik,
másrészt felhívják a figyelmet arra,
hogy a rövidebb-hosszabb távolságok megtétele - ahol ez lehetséges
- kerékpárral a legolcsóbb. Érdemes tehát az önkormányzatoknak

és mindenkinek a magyarországi
kerékpárút-hálózat létrehozásán fáradozni, hiszen a kerékpározás semmiféle üzemanyagot nem igényel, úgy kozz hozzánk, kerékpározz velünk”
szolgálja a közlekedést, hogy egy- akciójukat, óriási sikerrel. Nemes cél
szersmind a környezetet is kíméli.
lebegett a szemük előtt: az országút
mentén az útjukba eső városok,
– A vállalkozások korát éljük falvak polgármestereinek egy petíciót
– tette hozzá Róka Gyula – az küldtek el, melyben felkérték az önélet minden területén, így van ez kormányzatokat, hogy minél többet
a sportban is. A fehérvári fiatalok tegyenek meg a kerékpárutak építéséegymás után vállalkoznak fi- ért. A polgármesterek egyetértettek
gyelemreméltó, korántsem könnyű a felhívással, és írásban csatlakoztak
feladatokra. Elsősorban a világhírű a petícióhoz. 170 településből
Fa Nándor hajós, Rápolti Gyula nyolcvan indítványt kaptak vissza.
ultratriatlonista, Sárdy István és Sá- Az út alatt több ezren csatlakoztak
ringer Károly a Duna magyarországi hozzájuk, akiket a fehérváriak ajándészakaszának leúszói. Sikereiken, kokkal leptek meg.
hatalmas erőfeszítésieken és kitar- A hagyományos túrán idén heten vesztásukon felbuzdulva vállalkoztunk nek részt. Róka Gyulán kívül Thurzó
mi is erre a nem mindennapi sport- Ádám, Haragovics Ádám, Kriston
teljesítményre.
Renáta, Ábel Enikő, Sárközi Tímea és
Lehel Attila alkotja a csapatot.
Az ARISZ már a korábbi években Az esemény fővédnöke Horst
is ismertté és elismertté tette nevét. Hahn-Klöckner, az European
1987-ben Győrfi Attila és Sükösd Cyclists’ Federation elnöke, védGábor vállalkozott arra, hogy 33 nökei: Szabó Gábor Fejér Megyei
nap alatt körbegyalogolják az ország- Közgyűlés elnöke, Warvasovszky
határt. Teljesítményükről tudósított a Tihamér Székesfehérvár Megye
TV, Híradó és szerepeltek a Leg, Jogú Város polgármestere, és Baleg, leg… műsorban is. 1992-ben logh Gábor, a Magyar Kerékpáros
a barcelonai olimpia tiszteletére Klub elnöke.
szervezték meg először a „CsatlaVeér Károly

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

SZAKÉRTELEMMEL A KIRÁLYI RÉGIÓÉRT

A

székesfehérvári központtal rendelkező kht. tevékenysége kissé rejtélyesnek tűnhet a kívülállók
szemében. Heinrich Pétertől, a KDRFÜ vezetőjétől
megismerhetjük, az elsősorban szakemberek számára érthető szavak mögötti (projektgenerálás, stratégiai tervezés, innováció) tartalmat.
– Mi a KDRFÜ elsődleges feladata?

– Ügynökségünk egyik elsődleges
feladatát jelenti a Regionális Fejlesztési Tanács és annak három bizottsága, valamint kilenc munkacsoportja működtetéséhez kapcsolódó
feladatok ellátása, melyek során az
ülések előkészítését, a szükséges
döntés-előkészítő anyagok, javaslatok, dokumentációk elkészítését
és elkészíttetését végezzük. Feladataink közé tartozik még a Regionális
Fejlesztési Tanács döntéseinek végrehajtása és annak ellenőrzése.
– Hogyan tudnak segíteni a
vállalkozóknak?

– Elsősorban a Pályázati Információs
Szolgálattal, 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
Pályázati Információs Szolgálat már a
régió négy pontján, Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Tatabányán és
Veszprémben is elérhető.
– Feladatuk a különféle pályázatok bonyolítása is.

– Az Ügynökség Kht. egyik fontos
teendője a 2004-ben az Előzetes
Regionális Fejlesztési Program
kapcsán a nyertes pályázókkal
történő szerződések előkészítése a

támogatási szerződések szakmai és
pénzügyi ellenőrzése. A PHAREprogramok lebonyolításában törekszünk arra, hogy segítségünkkel
a lehető legteljesebb mértékben
érvényesüljenek a régió érdekei
a program végrehajtása során. A
hazai forrásokból táplálkozó Térségés Település Felzárkóztatási Célelőirányzat pályázati rendszerének
lebonyolításában az Ügynökség
Kht. több partnerrel közösen vesz
részt. Nemzetközi projektjeink közül a Regionális Innovációs Stratégia
(RIS/RITTS) kidolgozása és az
Interreg III. programban való részvételünk érdemel említést.
– Hiába vannak különféle pályázati és egyéb források, ha
a régióban nincs megfelelő
számú projekt, amit támogatni lehetne.

– A most csatlakozott országok
kiemelt feladata elkészíteni a hazai
és uniós szakpolitikai források hatékony felhasználásához elengedhetetlen tervdokumentumokat, teljesítve
programozási, stratégiai tervezési
feladataikat. Ezzel párhuzamosan
előzetesen jeleznünk kell azokat a
potenciális projekteket, amelyek a
rendelkezésre álló hazai és EU-s
források általi támogatásba bevonhatók, azaz a projektgenerálás eszközrendszerével aktív szerepet kell
vállalni a régiónk forrás-abszorbciós
kapacitásának növelése érdekében.
Mindez a Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht. hatékony, a partnerségen alapuló szakértői közremű-

Elérhetőségek:
8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 25.
Telefon: 22/517-370
Fax: 22/312-340
Honlap: www.kdrfu.hu
e-mail cím: info@kdrfu.hu, pisz@kdrfu.hu

ködése és a Regionális Fejlesztési
Tanács következetes döntési fóruma
nélkül elképzelhetetlen. 2004-ben
567 db projektet gyűjtött össze
szervezetünk, ebből 120 db egyszerűsített projekt-terv szinten
kidolgozott és 18 db projekt kész
pályázattá történt kifejlesztését
végeztük el július 30-ig. E munkán
belül 29 kistérségben közel 500
fő oktatása-képzése történt, az
úniós eljárások és pályázatírás témakörében.
A Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség Kht. alaposan felkészült az EU Strukturális
Alapja hazánkba érkező forrásainak
pályázati úton történő hatékony felhasználására, ezen belül a Regionális Fejlesztési Operatív Programhoz
kapcsolódó pályázati rendszer
lebonyolítására.
v.k.

Vállalkozói Központ és inkubátorház

MA MÁR KICSI A HÁROMEZER NÉGYZETMÉTER

S

zékesfehérváron 1993-ban megkezdte működését
- az országban harmadikként - a vállalkozói inkubátorház. A működtető Vállalkozói Központ Közalapítvány
vezetője, Annus István tájékoztatta lapunkat történetükről, céljaikról, tevékenységükről.

OROSZ LAKTANYÁBÓL
VÁLLALKOZÓK HÁZA

Fehérváron az inkubátorház gondolata az akkoriban felszabadult volt
orosz ingatlanok célszerű hasznosítása
kapcsán merült fel, még 1990ben. Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata 1991. októberében határozott arról, hogy alapítóként kezdeményezi a Vállalkozást
és Egzisztenciateremtést Elősegítő
Alapítvány bírósági bejegyzését, és
az Inkubátorház szakmai előkészítését
és majdani működtetésével az Alapítványt bízza meg. Az épület műszaki
átadására - az első beköltözésekkel
egy időben - 1993. február közepén - került sor. Az inkubátorház
gyorsan népszerű lett. Az épület
jelenleg teltházzal működik. Az elmúlt években közel 300 vállalkozás
fordult meg a házban, egyesek megszűntek, de a többség a fejlődése
miatt „kényszerült” nagyobb irodába,
esetleg saját ingatlanba költözni.

KINŐTTÉK A MAI
ALAPTERÜLETET

A ház fennállása óta igyekszünk bővíteni a meglévő 2383 m2 bérelhető
területet. Ennek eredményeképpen
sorkerült egy közel 550 m2 összterületű ház átadására, ahol - jelenleg
- további öt vállalkozás kapott helyet,
ebből egyikük bérli az épület tetőterét, amely 200 m2 alapterületű.
Az Alapítvány ezzel nem tudta
kielégíteni az egyre növekvő igényeket (ami nem utolsó sorban a
ház filozófiájának és non-profit jellegének köszönhető), így további

terjeszkedést próbálunk elérni. Már
a tulajdonunkban van egy 3200
m2 nagyságú terület, ahová korszerű
(1500 m2-es) innovációs centrumot szeretnénk építeni. Az épületbe
inkább nagyobb alapterületű műhelyeket tervezünk, de természetesen
irodák is kialakításra kerülnének. Ez a
projekt terveink szerint kb. 5-6 évet
venne igénybe, attól függően, hogy
a beruházáshoz milyen partnerek
segítségét tudnánk megszerezni. A
tervekkel és az építési engedéllyel
már rendelkezünk, jelenleg az építéshez szükséges anyagi erőforrások
megszerzése van folyamatban.
Átlagban 38-42 vállalkozás lakja
az Inkubátorházat, emellett több,
mint 20 ún. „külsős bérlőnk” is
van, akik irodát nem bérelnek, de a
szolgáltatásainkat, vagy azok egy részét igénybe veszik. A cégek között
van két nyomda, egy sütöde, egy
asztalos, kereskedelmi (irodabútor,
mosdóhigiéniai berendezések, vonalkód-technikai termékek, édesség,
könyv, alkatrész, élelmiszer), számítástechnikai (hardver és szoftverfej-

lesztő is), parkfenntartó, építész,
építőipari tervező, stb. profilú cég.
Ebbõl is látszik, hogy a nálunk
megforduló vállalkozások változatos
tevékenységet folytatnak. Összesen
négy olyan vállalkozás van, akik egymaguk több mint száz m2-nyi területet
bérelnek. Ezek a cégek hosszabb távú
terveiket nálunk szeretnék megvalósítani, annak ellenére, hogy a ház a
kezdő vállalkozások támogatására alakult, és ezért bérleti díjaiban is azokat
támogatja, akik nem több mint négy
éve bérlik a helyiségüket.

TÁVOKTATÁS, INFORMÁCIÓS
PORTÁL

Elkészült egy internetes távoktatási
rendszer, mely a mikro-, kis- és közepes vállalkozások tudásszintjének
növelését tűzte ki célul. A projektet
a Közép-Dunántúli Régió inkubátorházainak konzorciuma bonyolította
le. A távoktatás az alapvető vállalkozásindítási ismereteken túl
speciális elemeket is tartalmaz, és a
www.innoinfo.hu oldalon érhető el.
Másik folyó projektünk a
www.vallalkozni.hu oldalon egy
portál kialakítása Célunk egy teljes
körű, folyamatosan fejleszthető,
interaktív, kereshető, mindenekelőtt
pedig ingyenes website létrehozása

és fenntartása. A program a hagyományos adattárak szolgáltatásait
meghaladó mértékben segíti a vállalkozásokat azzal, hogy - többek
között - távoktatásban való részvételt
biztosít, iratminták, nyomtatványok
keresését, letöltését teszi lehetővé.
Folyamatos bővüléssel települési információkat szolgáltat, aktuális pályázati lehetőségeket kínál. Ez a program
is aktív konzorciális együttműködés
keretében működik. A nálunk van a
Vállalkozói Inkubátorok Szövetségének székhelye, mi látjuk el a szövetség
teljes adminisztrációs munkáját. Ennek
eredményeként teljes körű rálátással
rendelkezünk az ország inkubátorviszonyaira, a szükséges feladatok és
a lehetséges fejlődési irányok tekintetében is. Bátran állíthatjuk, hogy
a Székesfehérvári Inkubátorház az
ország legismertebb és legelismertebb
központjainak egyike. Elért eredményeink bizonyítják ezt.
v.k.

Vándorszínházi évad előtt

RÉGI-ÚJ SZÍNHÁZ SZÉKESFEHÉRVÁRON

H

lesz a földszinti nézőtér: felszámoljuk azokat a helyeket, ahonnan nem
lehetett rendesen látni a színpadot,
hiszen voltak olyan székeink, ahonnan csak a színpad fele látszott. A
jelenlegi 630 helyett csak 495
néző foglalhat helyet nálunk, ők
ligens lámpa helyett egyelőre csak viszont garantáltan mindent látnak
10 darab lesz, pedig ma már a 24 majd. Ami a vasfüggöny mögötti
is kevésnek számít.
részt illeti: látványban, színpadtechnikában meglepő újdonságokkal
– A hangtechnika sem a terve- tudunk majd előrukkolni.

atalmas változás előtt áll a Vörösmarty Színház:
az évad végén kezdődött teljes felújítás és átépítés után, 2005-től gyakorlatilag egy vadonatúj
teátrum várja majd a közönséget a 130 esztendővel
ezelőtt emelt épületben, amely a maga korában az
ország első kőszínházai közé tartozott.
A második világháború után elég
későn, csak 1962-ben építették
újjá a fehérvári színházat – azóta
pedig érdemi rekonstrukciót nem
végeztek az épületben, így mára ez
maradt az ország kőszínházai közül
az egyetlen, amelyet nem újítottak
fel. Az elmúlt évtizedekben a
műszaki berendezések már annyira
elhasználódtak, hogy balesetveszélyessé váltak; ez elavult fény- és a
hangtechnika pedig már nem tette
lehetővé a mai kor igényeinek megfelelő színvonalú előadásokat.
A város éveken át hiába pályázott
céltámogatásért: csak 2003-ban
sikerült állami támogatást szerezni
az önkormányzati önrész mellé. A
mostani, csaknem 4 milliárdos költségvetéssel megvalósuló átépítés
után a jelentősen kibővített épület
megőrzi korábbi stílusát, ugyanakkor modern látványelemekkel is
gazdagodik, berendezése pedig a
lehető legkorszerűbb lesz.
– A hangsúly a „lehető” szón
van, ugyanis az eredeti tervekből
a szűkös költségvetés miatt sok
mindent ki kellett húzni – mondja
a készülő új színházról az igazgató,
Szurdi Miklós. – Például egy mai
színházban a süllyesztőrendszer
teljesen természetes dolog – erre
mi ott tartunk, hogy mindössze egy
darab süllyesztőt tudunk beépíteni
a négy süllyesztőhely egyikére. A
világítás sem az eredetileg tervezett
formában valósul meg: a 24 intel-

zett módon épül meg?

– Csak olyan dolgokból engedtünk,
amelyek a későbbiekben pótolhatók.
Mivel a hang később már nehezen
lenne bővíthető, ennek terveit nem
hagytuk megváltoztatni. És a közönségforgalmi terekből sem hagyunk el

semmi fontosat, inkább az új gazdasági épület berendezése lesz puritánabb. A zsinórpadlás köré tervezett
panorámakávézó ugyan nem épül
meg, de a földszinten olyan kávézó
lesz, amely egész nap várja a közönséget – és itt mód nyílik olyan pódiumműsorok rendezésére is, amelyek
nagyon hiányoznak a városból. Az
előcsarnok, a folyosók, a ruhatár
– vagyis minden, ahol a közönség
mozog – roppant elegáns berendezést kap: jó lesz ide bejönni.

– A régóta vágyott színészlakások is helyet kapnak a bővítésként emelt épületrészben?

– Sajnos nem. Valóban régi adóssága ez már a városnak: a színészek
egy-egy főpróbahéten hajnaltól késő
éjszakáig itt vannak; többnyire hajnali kettőre-háromra érnek haza, és
nyolckor már indulnak is vissza, ami
lehetetlen állapot. Az új épületben
azonban csak az irodák, a raktárak, a
műhelyek férnek el. Az eredeti épületben az irodákból öltözők lesznek,
épül egy stúdiószínpad, lesz balettés próbaterem – minden, ami egy
modern színházba kell.
– Addig azonban még a társulat előtt áll egy roppant nehéz
vándorszínházi évad...

– Ez most engem is jobban foglalkoztat, mint az épülő új színház. A vidéki
helyszínekre meghirdetett bérletek
fogyása azt jelzi, hogy a fehérvári közönség érdeklődése akkor sem hagy
alább, amikor nem tud a városban
működni a teátrum. Az ő kedvükben
igyekszünk járni azzal, hogy a környéken (Seregélyesen, Móron, Várpalotán, Siófokon és Budapesten) keres– Az új színház számos további tünk játszóhelyeket, az Alba Volán
újdonságot is tartogat a kö- pedig ígéretet tett arra, hogy minden
zönség számára...
helyszínre kedvezményes áron szállítja
– Igen, például megszűnik az erkély, a fehérvári nézőket.
L.M.
helyette páholyok lesznek. Kisebb

A szakma kiválója: Kiss Mária Éva és Egyed Imréné (Szent György Kórház)

MIÉRT SOK A TÚLSÚLYOS GYEREK A
NEM REGGELIZŐK KÖZÖTT?

I

ndul a buszom, sietek, majd bekapok valamit a suliban – hallom reggel az iskolás gyerekek búcsúzó
mondatait a lépcsőházban. A reggelit (nem) helyettesítő tízórait így többnyire a büfében kapható szendvics és kóla jelenti. Az első két óra tehát azzal telik,
hogy lesik az órát, mikor lesz már végre szünet… Aki
nem reggelizik, annak nem csak a teljesítő képessége
csökken, hanem hajlamosabb az elhízásra is. Ebből is
következnek például a szív- és érrendszeri betegségek
később. Az életmódbeli változtatásokat már gyermek-,
ifjúsági vagy legkésőbb a korai felnőtt korban el kell
kezdeni – hangsúlyozzák a szakemberek. Komplex nevelési program eredményeként megelőzhető a betegség kialakulása, és ez sokkal olcsóbb, mint a kialakult
betegségek gyógyítása.

rium pályázati támogatását, 2003
szeptemberétől főként általános és
középiskolás diákoknak tartunk előadásokat – hangsúlyozta kérdésünkre Kiss Mária Éva programfelelős.
– Tapasztalataik szerint melyik
a legfogékonyabb korosztály?

– A gyermekek és a nyugdíjasok.
A fiataloknak az ismereterjesztéssel megadhatjuk az esélyt a
jobb életminőségre. Az idősek is
partnerek ebben, számos nyugdíjas
klubbban tapasztaltuk ezt. Szinte
mind gyakorló nagyszülő, akiknek
már szembe kell nézni a krónikus
betegségekkel. Az előadások során
megismerkednek a helyes, egészséges étrenddel is, amit elkészítve,
családjuk körében már együtt fogyasztanak el. Az idősebb korosztály már tudja – sajnos sokszor
saját tapasztalata alapján – milyen
ételeket nem lenne szabad fogyasztani.

A Fejér Megyei Szent György Kiss Mária Éva és Egyed Imréné
Kórház orvosai, diplomás ápolói első helyezést ért el.
nem csak a betegek gyógyítását
érzik kötelességüknek. Évek óta – A lakosság, különösen a fiatalok
előadásokat szerveznek a korszerű egészséges táplálkozással és élelmitáplálkozásról. E prevenciós prog- szer-biztonsággal kapcsolatos rendramról, az egészséges táplálkozás szeres tájékoztatását tűztük ki célul.
népszerűsítéséről szólt Kiss Mária Miután elnyertük az Egészségügyi
Éva programvezető, a Fejér Me- Szociális és Családügyi Minisztégyei Szent György Kórház
ápolási igazgatóhelyettese
és Egyed Imréné ápolási
igazgató tanulmánya, ezzel
vettek részt „A szakma
kiválója „ címmel rendezett háromfordulós országos szakmai versenyen.
Az Egészség Évtizedének
Johan Béla Nemzeti
Programja jegyében az
Egészségügyi Szakképző
és Továbbképző Intézet
hirdette e versenysorozatot, amelyre háromszázan
(!) jelentkeztek. A döntő
színhelye Kecskemét volt,
az apropó a XXXV.
Egészségügyi Szakdolgozói
Hatan az ismeretterjesztő stábból. Elől, balról: dr. Csikós Csaba, Gáborné Farkas Timea,
Kongresszus. A két széKiss Mária Éva, (hátul): Szabó Bakos Zoltánné, Egyed Adrienn, dr. Reiber István.
kesfehérvári
szakember,

– Hogyan fogadták az iskolákban a kezdeményezést?

– Munkánk során az iskolák
vezetésétől maximális segítséget
kaptunk. A pedagógusok aktívan
bekapcsolódtak az előadások
lebonyolításába. Kiemelkedő jelentőségű volt számunkra, hogy
partneri viszonyban legyünk a
résztvevőkkel. Előadásainkat mindig az adott csoport életkorához
igazítottuk. Arra törekedtünk, hogy
ne csak információkat közöljünk,
hanem meggyőződjünk visszakérdezéssel arról, hogy megértették-e az
elhangzottakat. A sikeres pályázatnak köszönhetően minden megjelent gyümölcsöt kapott az óra végén
és közben is a jó hozzászólásokért,
helyes válaszokért.
– Az egészséges életmóddal a
média nap mint nap foglalkozik. Mennyi információ jut el
ebből az emberekhez?

– A gyerekek és fiatalok számos
területen tájékozottak. Örömmel
újságolták nekünk, hogy tudják,
miért jó az omega 3 zsírsav, amely
a hal fogyasztásával jut a szervezetbe, és miért egészségtelen a kóla,
a hamburger. Az általános iskolai
osztályokban kiemelkedő mértékű
volt az aktivitás a tanulók körében,
az alsó tagozatosok érdeklődése
óriási volt. Többen megmutatták
az otthonról hozott tízóraijukat,
és kíváncsian kérdeztek bennünket:
Ez jó lesz?”. A tízórais doboz tar“
talmát nézegetve szomorúan kellett
megállapítanunk: nagyon kevesen
hoznak az iskolába gyümölcsöt
otthonról.
– Mindennap egy alma, az
“
orvost távol tartja”?

– Igen! Ezt a jelmondatot nem
véletlenül választottuk. Napjában
háromszor kellene zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani. A gyermeket
azzal a céllal tájékoztatjuk a helyes

étrendről, hogy kialakítsuk a szív- és
érrendszerre egészséges táplálkozás
iránti pozitív hozzáállást. Röviden:
a szívbarát táplálkozást népszerűsítjük. Előadásainkon az ismeretek
átadásán kívül megismerkedhetünk
az iskolások táplálkozási szokásaival. Ezek ismeretében kitűntek azok
a táplálkozási szokások, amelyek
még nem eléggé ismertek, vagy
amin változtatni kell. Például a
halfogyasztást növelni kell, a teljes
kiőrlésű lisztből készült élelmiszerek
fogyasztását szükséges népszerűsítenünk. Fontos lenne az, hogy a
búzán kívül egyéb gabonaféléket
is beépítsenek az étrendbe, mint a
köles, a zabpehely, a rozs, az árpa.
Igen kevés kalcium tartalmú ételt
fogyasztanak a a gimnazisták, ennek
beláthatatlan következményei lehetnek. Évekkel később a csontritkulás
kialakulása erre is visszavezethető.
– Az iskolatejprogram viszont
működik az általános iskolákban. Sok gyerek számára ez
jelenti az első étkezést...

– Több vizsgálat támasztotta alá,
hogy az elhízottak között sokkal
több a nem reggelizők száma, mint
a normál súlyúaknál. A reggelizőknél az alapanyagcsere magasabb
szintre áll be, kisebb az elhízás
veszélye. Ezért
is sajnálatos: a
megkérdezett
gyerekek jó része úgy megy el
otthonról, hogy
nem reggelizik,
és ez a teljesítőképességüket is
befolyásolja. A
külföldi és hazai
szakirodalom is
hangsúlyozza a
tápláló, komplett reggeli jelentőségét. Az
ekkor elfogyasz-

tott táplálék jobban hasznosul. A
szokások kialakulása a gyermekkorra
vezethető, s ebben a korosztályban nem megváltoztatni, hanem
létrehozni kell őket.
– Mit tehetünk gyermekeink és
saját egészségünk érdekében?

– Fontosnak tartjuk, hogy az iskolai
büfékben lehessen a jövőben gyümölcsöt, zöldséget kapni. Meghatározó a pedagógus-diák, pedagógus-szülő kapcsolat is. A korszerű
táplálkozás irányelveit már az iskolás
korban célszerű megismertetni a
gyermekekkel. Tudásukkal, hozzáállásukkal befolyásolni képesek a családi bevásárlást, étkezést. Terveink
között szerepel, hogy egészségfejlesztés órát tartsunk a pedagógusok
és a szülők számára is. A lakosság
táplálkozási szokásainak megváltoztatása lassú folyamat, igényli a
programok folyamatosságát és nem
az akció jellegű ismeretfejlesztést.
Újabb és újabb módszereket szeretnénk bevezetni, amelyekkel felhívjuk
a figyelmet az egészséges táplálkozás legfontosabb ismérveire. Arra,
hogy mit nyerhetünk, ha figyelünk
minderre, illetve mit veszíthetünk,
ha nem.
Cs.Cs.- Cs.B.

Századikként lett város Mór

SZÜLETÉSNAPOT ÜNNEPELÜNK

M

ór várossá nyilvánításának 20. évfordulóját ünneplik
2004. augusztus 20-án. Ebből az alkalomból álljon itt
a város polgármesterének, Schmidt Ferencnek a móriakhoz
intézett köszöntője.
1984. január 1-jével a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 19/1983-as
számú határozata alapján településünket
Szeghalom, Encs, Szerencs, Heves, Dorog, Pásztó, Tiszafüred, Tamási, Sümeg,
Zirc és Zalaszentgrót nagyközségekkel
egyidőben – az országban századikként
– várossá nyilvánították.
A várossá nyilvánítás ténye akkor nagy
horderejű eseménynek számított. A
sajtó, a rádió, a televízió részletesen
beszámolt a móri ünnepről.
A nyolcvanas évek elején a település
életének alakulása, fejlődése megfelelő
ütemben haladt ahhoz, hogy a városi
címet elérhesse.
Töretlen, céltudatos településfejlesztéssel
folyamatosan javultak a munka- és életkörülmények. Mór Fejér megye harmadik
ipari centrumává fejlődött.

része a német nemzetiségi nyelvi nevelés
és kultúra ápolása, – hiszen városunk,
Fejér megye egyik legjelentősebb német
nemzetiségi települése, a lakosság csaknem 40%-a német nemzetiségű – a művészeti nevelés, az egészséges életmód
alakítása, az érzelmi nevelés, és értelmi
fejlesztés.
A város öt általános iskolájában csaknem 1700 gyermek tanul. Három
általános iskola a helyi, egy a megyei önkormányzat, illetve egy a római katolikus
Egyház fenntartásában működik. Megyei
fenntartásban működik városunkban az
eltérő fejlődésű gyermekek sokoldalú
fejlesztésével foglalkozó általános iskola.
Mindannyiunk örömére az intézmény
2003-ban, hosszú idő után megérdemelten új iskolaépületbe költözhetett.
A gimnáziumban és a szakképző iskolában
a helyi pedagógiai programokban felkínált
lehetőségek közül választhatnak a fiatalok.
A sikeresen, kiemelkedően teljesítő
tanulókat, a tanulmányi és sportteljesítményük elismeréséül minden évben
megjutalmazzuk, az Akikre büszkék vagyunk ren-dezvényen, valamint évente iskolánként odaítéljük a Legeredményesebb
móri tanuló címet.

A foglalkoztatottságot elsősorban az
akkori üzemek biztosították. Komoly
lakásépítési program fejeződött be a két
lakóteleppel, továbbá 1200 magánerőből készült családi házzal.
Bővült az ivóvízellátás, az ivóvízhálózat
a családok 80%-ának biztosította a
vezetékes vizet, ami 2000-ben Felsődobos, Árkipuszta, 2002-ben Tímárpuszta ivóvízvezetékének kiépítésével Városunk zenei-, tánc- és képzőművészeti
vált teljessé.
élete példa értékű. A 90-es évek közepétől a művészeti csoportok kimagasló
1988 óta működik a Szociális Gondo- teljesítményt nyújtva szerepelnek a mezó Központ, amelyet a Városi Tanács gyei, országos, és nemzetközi fesztiváloaz Öregek Napközi Otthona, a házi kon, találkozókon.
gondozás, az idősek klubja és a szociális A színvonalas képzőművészeti élet biétkeztetés összevonásával hozott létre.
zonysága – rendszeres kiállítások mellett
Az óvodáskorú gyermekek foglalkoz- – a megyei képzőművészeti tábor, amely
tatása három önkormányzati óvodában 1996-ra Nemzetközi Képzőművészeti
történik, melyek nevelési programjának Szimpóziummá nőtte ki magát. Ennek

lelkes szervezője és házigazdája a
Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány, melynek vezetője
Nagy Benedek szobrászművész,
Mór város díszpolgára.
A várossá nyilvánításunkat követő
évek eredményeként könyvelhetjük
el a korábban megkezdett beruházások befejezését, a legtöbb út, járda építését a város peremrészein is.
Bővülő, új ipart, kultúrát teremtő
erők találkoztak városunkban, nagyszabású külföldi ipartelepítésekre
került sor, amelynek köszönhetően
Mór és vonzáskörzete Fejér megye
és az ország egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasági térsége lett.
A nagyüzemi bortermelés megszűntével ma már a kisebb családi pincészetek és turisztikai vállalkozások teremtik meg újra a móri bor
hírnevét. A Móri Ezerjó napjainkban
már a Hungaricumok közé tartozik.
A 90-es évektől Mór nemzetközi
kapcsolatai is egyre szélesedtek.
1990. október 6-án hivatalosan
is testvérvárosi kapcsolattá emelkedett Mór és az észak-rajnavesztfáliai Freudenberg közötti
partneri és baráti kapcsolat, amely
folyamatosan erősödik kölcsönös együttműködéssel.

Az évek során Mór városa több
köztéri szoborral is gazdagodott,
melyeknek külön értéke, hogy az
alkotó művészek városunk szülöttei.
Kulturális életünk kiteljesedésének
ékköve, Mór egyik legrangosabb
rendezvénye, nagy eseménye a szürethez kapcsolódó Móri Bornapok.
A nemzetközi hírű rendezvény
először 70 évvel ezelőtt hirdette a
móri bor dicsőségét.
Ma már több ezer látogató számára
nyújt rendkívül sokrétű hagyományőrző, kulturális, sport és szórakoztató programot.
Mór büszke lehet értékeire, büszke
lehet arra, amit eddig elért és ez
megfelelő életszínvonalat és létbiztonságot nyújt az itt élők számára.
A városban megvalósult fejlesztések
az egész országban példaértékűnek
mondhatók. A legtekintélyesebb
ipari parkok is megirigyelnék a Mór
határában az elmúlt 20 évben kialakult ipari centrumot, ahol ma kétszer
annyian dolgoznak, mint amennyi a
csaknem 15 ezres városunk munkaképes lakosainak száma.
A német, amerikai, spanyol, japán
és osztrák befektetők, valamint a
melléjük felzárkózott magyar vállalkozók a Dunántúl „kistigrisévé”
tették az egykor csupán boráról
híres települést.

Az idén 20 éves móri fiatalokat
a mai ünnepségünkön külön is
szeretném köszönteni. Ti abban az
esztendőben születtetek, amikor
szeretett városunk Mór, városi
rangot kapott.
20 év nagy idő, mely alatt egy
csecsemőből érett felnőtt lett.
Ezt igazán a szüleitek, rokonaitok
tudják, akik ezt az óriási változást,
fejlődést végig kísérhették.
A ti felnőtté érésetek szimbolizálja
Mór város fejlődését is.
Köszönjük szüleiteknek, hogy gondos törődésükkel, nevelésükkel városunk jövőjét is biztosítják, hiszen
a jövő bennetek, fiatalokban van,
rátok építve bízhatunk abban, hogy
érdemes továbblépni, érdemes a
jövőért, értetek tenni, dolgozni.
Bízom abban, hogy ezt ti is így
látjátok, és tanulmányaitok befejeztével szívesen tértek majd haza,
Mórra dolgozni, családot, jövőt
alapítani.
A várossá nyilvánítás feltételeinek
megteremtéséért, a szép és látványos eredményekért köszönet
illeti a város akkori vezetését, a tanácstagok lelkiismeretes munkáját,
melyet kiegészített a lakosság
nagy értékű társadalmi munkája és
anyagi hozzájárulása, valamint a
helyi üzemek, szervezetek pénzbeli segítsége.
Az elkövetkező években is
mindent megteszünk azért, hogy
a nevelési-oktatási, kulturális,
egészségügyi és szociális intézményeink egyre jobb feltételek között működjenek, hogy a város lakosságát és a felnövekvő ifjúságot
biztonságban érezhessük.

Egy települést nem csak az jellemez,
hogy hányan lakják, hogy van-e az Az elmúlt 20 évben aktívan, sok
itt élők számára elegendő és megfe- örömmel, sikerrel, olykor mély
lelő munkahely, hogy milyen a város keserűséggel, fájdalommal, de felellátásának színvonala, hanem az is, felvillanó reménnyel teltek az évek.
mennyire komfortos az élet. Az el- Nagyon fontos, hogy tudtunk a
várt komforthoz azonban az önkor- kellő pillanatban erőt meríteni, és
mányzatok anyagi lehetőségei miatt új, alkotó tettekkel mindig tovább
a legtöbb helyen a lakosság és a léptünk.
településen élő vállalkozók öszszefogására is szükség volt. Ilyen A rendezvény részletes progfeltételekkel és módon kezdtünk ramját megismerhetik portálunkon, a www.regioregia.hu
hozzá Móron a gázvezeték, a
telefon és a szennyvízhálózat programajánlójában, valamint a
www.mor.hu internetes oldalon.
építéséhez.

Ehhez kérem az elkövetkező
években is együttműködésüket,
segítő, tevékeny támogatásukat.

Bányásznap – bányák nélkül

CÉL A HAGYOMÁNYOK MEGŐRZÉSE

B

ezárt az utolsó – a mányi – bányaüzem is, ezzel
110 év után végleg megszűnt a szénkitermelés a
tatai medencében. Akkor miért is készülünk Tatabányán az ötvennegyedik Bányásznapra? – tehetik fel
sokan a laikus kérdést. Pedig a válasz egyszerű: a
múlt, a hagyományok megőrzése kötelező feladata
minden közösségnek, hogy jövőjét tovább tudja építeni. Nincs ez másként városunkban sem, elég csak
körülpillantani, hogy lássuk, Tatabányán megőrzik
bányász múlt kulturális és tárgyi értékeit.

BÁNYÁSZHAGYOMÁNYOK
ÉS ÜNNEPEK

Vajon melyek is ezek az értékek, hagyományok? Erről Csics Gyula, a terület igazi szakértője tud sokat mesélni:
- A bányászat, mint az egyik legősibb szakma természetesen igen
távoli múltban eredeztethető hagyományokkal rendelkezik, melyek jelentős része ma is él. Többségük a
bányászok ünnepeihez kapcsolódik,
akárcsak a többi szakma esetében.
A bányászbúcsút régebben Szent
Borbála vagy Szent Anna napján
tartották, erre Tatabányán az ótelepi bányatemplom védőszentjének
ünnepén Szent Istvánkor került
sor. 1951 óta egységesen szeptember első hétvégéjén tartják a
bányásznapot, az utóbbi időkben
pedig felelevenítették, és országos
bányászünnepé emelték december
negyedikét, Szent Borbála napját.
A nagyobb ünnepen kívül más alkalmakkor is tartottak találkozókat
(németül Knappentag), melyeknek
minden esetben a bányász összetartozás, a barátság erősítése volt
a célja. Az ünnepek alkalmával a
bányászok
díszegyenruhájukban,
élen a fúvószenekarral, zászlóikkal,
jelképeikkel felvonulnak a bányászvárosok utcáin egy kijelölt helyre,
ahol sátrak hűvösében beszélgetnek,
szórakoznak, énekelgetnek. Manapság kulturális műsorok, népi vásárok

színesítik a programot. Természetesen megemlékeznek a bányászat
áldozatairól, egykori társaikról is.
A hagyományoknak egy másik,
nagyon gazdag területe a bányász
felsőoktatásból származik. A
mára mindenhol szokásos ballagás
Selmecbányáról, a Bányászati
Akadémiáról indult, ahol a végzős
hallgatók szalamanderben, bányászlámpával a kezükben végigjárták az
iskolát búcsúnótákat énekelve.
A bányamérnök-képzéshez kapcsolódik a szakestély szokása is, ahol
külsőségeiben egy titkos társaság
működéséhez hasonlóan, egymást
álnéven szólítva mondják el mondandójukat a résztvevők, a szókérés
és a megszólítás szigorú szabályait
betartva. A szakestély érdekes színfoltja a „balekavató”, amely során a
külső tagot vizsgáztatják, próbának

vetik alá, hogy aztán megkeresztelve
maguk közé fogadják. A szakestély
szokása az egyetemekről az egyes
bányavállalatokhoz is eljutott, mai
napig élő hagyomány, melyet rendszerint Borbála-nap környékén tartanak, akárcsak a Borbála-bált.

A BÁNYÁSZAT
TÁRGYI EMLÉKEI

A régi XV-ös akna területén
található a Tatabányai Múzeum
Szabadtéri Bányászati Múzeuma,
amely hazánkban egyedülálló ipari
skanzen. Fűrészné Molnár Anikó
múzeumigazgató és csapata mindent
elkövet a bányászat tárgyi és szellemi emlékeinek megőrzéséért:
-Az „öreg” akna külszíni létesítményeit abban az állapotban őriztük
meg, ahogy valamikor az üzemelés
alatt voltak. Az irodaépületben
található a régi üzemvezetői iroda,
a bányamérnökség, a faléz, ahol egy
ásványkiállítást rendeztünk be. Megépült az első tatabányai lejtősakna
kapuzatának másolata is, a hozzá
csatlakozó földalatti térségekkel.
Látható egy felújított bányászlakás
is, ahol a bányászok különböző
rétegeinek életkörülményeiről kaphat
képet a látogató. A szabadtéri

gépbemutató mellett a volt fürdőben kialakítottuk Lois Viktor hangszerszobraiból a Hangfürdőt, van
szabadtéri gépbemutató, valamint
másik telephelyünkről ideköltözik az
iskolamúzeum is. Nyáron különféle
művészeti táboroknak adunk helyet,
a központi épületben pedig megnyitottuk a szakestély-termet, ahol
a volt bányászok találkozhatnak,
felújíthatják a szakestély szokását.
Széles segítőhálózat alakult ki a múzeum körül, a Rozmaringos Bányász
Egylet tagjai közreműködnek rendezvényeinken, ahol bányászuzsonnával
várják a látogatókat, akiknek bányászdalokat tanítanak, és bemutatják a
bányásszá avatás szertartását.

2004. SZEPTEMBER 3. PÉNTEK

13 óra: Bányászsírok és emlékhelyek megkoszorúzása
15 óra: Központi koszorúzás a Vértanúk terén

2004. SZEPTEMBER 4., SZOMBAT (MÁJUS 1. PARK)

10 óra: Az 54. Tatabányai Bányásznap és a 27. Országos Bányásznapi
Vásár megnyitója, térzenét ad a Tatabányai Bányász Fúvószenekar
11 órától: Kulturális bemutatók
15 óra: Matyi és a hegedűs – mesejáték
16 óra: Country- és rockzene a Mellékvonal Együttes előadásában
17 óra: Memory Band koncert
19 óra: A Tatabányai Show Formációs Táncegyüttes műsora
20-22 óra: Crow Ceilidh Band (Skócia) fellépése – skót népzene

K APCSOLÓDÓ ESEMÉNYEK :

A MÚLT MEGŐRZÉSE
KÖZÖS FELADAT

AZ 54. BÁNYÁSZNAP TATABÁNYAI
PROGRAMJA, 2004. SZEPTEMBER 4-5.

Vasas Mihály, a BDSZ tatabányai
szövetségének elnöke is a hagyományok továbbvitelén fáradozik.
– A szakszervezet mindent megtesz
azért, hogy a szeptemberi bányásznap, a Borbála-nap és a Bányászati
Múzeum programjai a jövőben is
megtartsuk. Öröm az ürömben – a
mányi bánya bezárása után a Vértesi
Erőmű nem támogatja tovább a tatabányai Bányásznap rendezvényeit –,
hogy Tatabánya város költségvetésében, a jövőben szerepel a bányásznapi program finanszírozása. Nagyon
fontosnak tartom a hagyományok
továbbvitelében a fiatalok szerepét.
Jó látni saját kezdeményezéseiket,
mint például a Weisz Tamás vezette
Fiatalok Tatabányáért Egyesület új,
hagyományt teremteni akaró bányásznapi csilletoló versenyét. A
Bányász Kohász Egyesület kezdeményezése is – szalamanderben,
bányászlámpákkal való felvonulás
– azt mutatja, hogy mindannyiunk
közös ügye elődeink szokásait, a
bányászélet 110 éves hagyományait
megőrizzük utódainknak.

Jászai Mari Színház, Népház
11 óra: Bezárt a Mányi Aknaüzem – Búcsúzzunk – Ünnepi emlékülés a
tatabányai 110 éves bányászkodás befejezése, valamint a Mányi Aknaüzem bezárásának emlékére
Erkel Ferenc Zeneiskola előtti tér
13.45 óra: A bányászkodás emlékére elkészített Harangjáték ünnepélyes
felavatása. Meghívott vendég: Dr. Hiller István kultuszminiszter
Bányász Kegyeleti Emlékmű (Bárdos Gimnázium mellett)
14.45 óra: Térzene, megemlékezés, virágelhelyezés az emlékműnél, felvonulás a Szabadtéri Bányászati Múzeumba.
Szabadtéri Bányászati Múzeum, Ipari Skanzen
15.30 óra: Vitális-szobor megkoszorúzása

2004. SZEPTEMBER 5., VASÁRNAP

Május 1. park
7 óra: Zenés ébresztő a városban
10 óra: Térzene Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekarával és a
mazsorettcsoporttal
11 órától: Színpadi műsorok
15 óra: Színpadon a Moulin Rouge
16 óra: Márió és az ő szájharmonikája
17 óra: Színpadon a V-Tech Zenekar
18 óra: Bányásznapi Tombola Nyereményhúzás

K APCSOLÓDÓ ESEMÉNYEK :

Vértanúk tere, West Étterem parkoló
II. FITT Csilletoló Verseny
Házigazda: A Fiatalok Tatabányáért Egyesület
Polgármesteri Hivatal parkolója, Fő tér – Szent Borbála tér
Szalamanderes felvonulás díszegyenruhában a bányászat tiszteletére
veér
(fáklyákkal, bányászlámpákkal).

XXI. BÁBOLNAI GAZDANAPOK
Nyitva tartás:

2004. szeptember 8-10 9.00 - 18.00 óráig, 2004. szeptember 11. 9.00 - 17.00 óráig

ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
2004. SZEPTEMBER 08. 15.00 ÓRA
HELYSZÍN : BEMUTATÓTEREM ELŐTTI TÉR
ÁLLANDÓ NAPI PROGRAMOK :

2004. szeptember 8-11.
11.00 - 13.00
IKR Rt. Gyakorlati szántóföldi bemutató
Helyszín: Szántóföldi bemutatótér
13.00 - 14.00
„Lovak és lóerők”
A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. lovai
és az IKR Rt. gépei közös show-műsora
Helyszín: Lovaspálya
14.00 - 16.00
Kiállítók gyakorlati gépbemutatója
Helyszín: Szántóföldi bemutatótér
14.00 - 16.00
Kiállítók mozgó gépbemutatója
Helyszín: Lovaspálya
10.00 -től 16.00 óráig folyamatosan:
IKR Rt. fajtabemutató
Helyszín: IKR bemutatótér a BábolnaNagyigmánd út mentén.
A rendezvény alatt ÁLLÁSBÖRZE
működik a központi információnál!
2004.szeptember 7., kedd
10.00 óra
Precíziós Gazdálkodás 2004 szakmai
konferencia
Helyszín: Ménesudvar – Lovarda
2004. szeptember 8., szerda
10.00 óra
Gabonafórum
A búzaágazat versenyképességének
növelése a termékpálya szereplőinek
összehangolt tevékenységével
Helyszín: Ménesudvar – Lovarda
10.00 óra
Mezőgépész-szakembertalálkozó
Helyszín: Ötösfogat étterem, IV. terem.
2004. szeptember 9., csütörtök
10.00 - 12.00
Kerekasztal – vita az agrár-környezetvédelmi
programról. Vitaindító előadásra felkérve:
Persányi Miklós Környezetvédelmi és

vízügyi miniszter Helyszín: IKR sátor
10.00 - 14.00
Vevőtalálkozó
Helyszín: Ménesudvar – Lovarda
10.00 - 12.00
MTA Agrár-Műszaki Bizottság ülése
Helyszín: Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
központi épület, I. emeleti tanácsterem
2004.szeptember 10., péntek
10.00 - 12.00
Gépesítési tanácskozás
Helyszín: Ötösfogat étterem, IV. terem
10.00 - 12.00
Falugazdász-találkozó
Helyszín: Ménesudvar – Lovarda
10.00 - 12.00
Bábolna Rt. gyakornoki program
ünnepélyes megnyitója
Helyszín: Kamaraszínház
2004. szeptember 11., szombat
Országos Szántóverseny Döntő
10.00
Ünnepélyes megnyitó, ekeszentelés
Helyszín: A Bábolna-Tárkányi út mellett
a 10-es táblán
10.30- 14.30
Verseny
17.00
Ünnepélyes eredményhirdetés a Lovaspályán

Reorganizáció a bábolnai baromfitenyésztésben

BÁBOLNA BAROMFITENYÉSZTŐ
FARM KFT.
A BBF Kft-t a magyar baromfiipar szereplői mint Ross 308 és
Arbor Acres húshibrid szülőpár
termelőt, forgalmazót ismerhették meg az elmúlt években.
A társaság tulajdonosainak
egyetértésével 2004 nyarán
a tevékenységi kör jelentősen
átalakult.
A
nagyszülőpár
tartás kikerült a tevékenységből, korábban a főtulajdonos
Bábolna Rt. brojlertenyésztési
ágazatában folytatott húshibrid
naposcsibe és keltetőtojás előállítás pedig július 01-tő a BBF
Kft-be került átszervezésre

szerűbb tartástechnológiával van
felszerelve. Az átalakulásnak
köszönhetően fokozott ütemben
folytatjuk a telepek rekonstrukcióját, ezáltal rövid időn belül
világviszonylatban is korszerű
körülmények között a legszigorúbb járványvédelmi rendszer
fenntartásával tudjuk biztosítani
a ROSS fajták biológiai igényeit, ezáltal kibocsátott termékeink
kimagasló minőségét.
teszi, hogy a vevői igényekre
hatékonyabban,
gyorsabban
Kereskedelmi, szerviz és szak- tudjunk reagálni.
tanácsadási
tevékenységünk
kiterjesztésével
közvetlenebb
Tagai Péter
partnerkapcsolat
kialakítására
ügyvezető ig.
Az új tevékenységet végző BBF törekszünk, amely lehetővé
célja, hogy megőrizze a Bábolna
Rt keretein belül elért piacveze"A BBF Kft -ben valamennyien hiszünk abban, hogy
a kompromisszumok nélküli minőség, partnereink
tő szerepét a hazai húshibrid naelégedettsége, eredményessége cégünk sikeresséposcsibe kibocsátásban illetve a
gének záloga."
keltetőtojás exportban. Feladatunk, hogy a bábolnai baromfitenyésztési hagyományokra és felhalmozott
szaktudásra, valamint az
Aviagen élenjáró genetikai munkájára alapozva kiváló minőségű
brojler
naposcsibével
illetve
keltetőtojással
tudjuk partnereinket kiszolgálni.
Termelő tevékenységünket a BBF Kft korábbi
nagyszülő
telepein,
valamint a Bábolna Rt.
legjobb minőségű telepein és korszerű keltetőüzemeiben végezzük.
Bár
istállóépületeink
többségükben régiek,
egy részük már a legkor-

Hódított Tatán a „Mesterhármas”

A FESTŐMŰVÉSZ, A LOVAG ÉS AZ EZREDES

T

atán, a helyőrségi klubban ismét látványos tárlatot rendeztek a Budapesten élő éremtervező
művész, vitéz Bozó József heraldikus (a Szent László
Lovagrend priorja), a Tatabányán élő Madarász Tibor
festőművész és a Tatán élő Kész István nyugállományú honvéd ezredes alkotásaiból.

A FESTŐMŰVÉSZ

Madarász Tibor festőművész jószerivel
már csak nosztalgiázhatott a kiállítás
megnyitójának pillanatában saját alkotásainak méltatásakor – amelyet Tatai

Tóth András országgyűlési képviselő
mondott el a tárlat megnyitóján –, mivel alkotásai úgy kerültek az intézmény
kiállítótermének falaira, hogy azok jelentős többsége már „pult alól” elkelt,
azaz új gazdákra leltek a festmények.
Az közismert jelenség, hogy egyesek más sikereinek láttán fanyalogni
szoktak, Madarászt azonban ismeri és
elismeri a szakma is. Ám az igazi elismerés – valljuk be – mégiscsak abban
mérhető le, hogy mennyire kelendőek
az alkotások a nagyközönség körében. Ha valaki még a pénztárcájába
is hajlandó belenyúlni, az már a kézzel
fogható siker. Nos, Madarász Tibornak kellemes gondokkal kell törődnie
a továbbiakban, kénytelen lesz újabb
alkotásokat megtervezni, vászonra
vinni, hogy friss festményeivel szaporítsa hódolóinak népes táborát.

érzelmi világát. Az általa fémekbe és
nemesfémekbe álmodott csillogó-villogó csodák, pártállástól függetlenül
megragadják az emberek figyelmét
olyannyira, hogy a kiállításon megjelent emberek között olyanokat is
véltünk felfedezni, akik roppant módon emlékeztettek bennünket ama
bizonyos madárra, amely el szokta
csórni a fényes csecse-becséket…
Bozó József - aki egyébként a
Szent László lovagrend magyarországi tartományfőnöke is - jobbára megrendelésekre készíti el
látványos alkotásait. Anélkül, hogy

a rangos megrendelők közül bárkit
kiemelnénk, úgy tudjuk összefoglalni a jeles tábort, hogy a legkisebb települések önkormányzatai
éppúgy szerepelnek közöttük, mint
a legmagasabb közjogi méltóság, a
köztársasági elnök hivatala is.

AZ AMATŐR, AKI PROFI

Kész István nyugállományú honvéd
ezredes önmagában megtestesít egy
intézményt. Szinte hihetetlen, de
a hatvan-negyedik életévét taposó
A HERALDIKUS
Vitéz Bozó József éremtervező al- ember személyében egy örökmozgó,
kotásai széles skálán jelenítik meg a állandó időhiánnyal küzdő, ám vitafővárosi illetőségű művész gondolati, litástól duzzadó személyt ismerhe-

tünk, akinek egyetlen nyugodt perce
sincs. Egy személyben szervez és
intézkedik, kiállításokat rendez be,
és bont le, mint legutóbb is…
Kapcsolatrendszerét állandóan mozgásban tartja, s teszi ezt a helyőrségi klub
életének színesítése érdekében. Megszállott éremgyűjtő és tájfutó, sportol és fotózik, videokamerával rögzíti a
katonai és civil eseményeket, jószerivel
nincs nélküle kulturális esemény Tatán.
Intézkedik a honvédségi nyugállományúak klubjában és a város sportegyesületénél, pályázatokat igyekszik
elnyerni kollégáival és bajtársaival.
Kész István a mostani rendezett tárlaton Madarásszal és Bozóval közösen mutatta be az érdeklődő
nagyérdeműnek látványos fotóit.
Külön érdekesség volt, hogy a kiállítási anyag jelentős része a Madarász-festmények „testvérei” voltak,
mintegy ellenpontként láthatta a
közönség ugyanazt Madarász megoldásában ecsettel vászonról, valamint Kész látásmódjában, a fotós
objektívén keresztül megörökítve.
A szépségekre fogékony művészetértők nagy számban látogatták a
„mesterhármas” tárlatát, amelyet a
Víz, Zene, Virág Fesztivál alkalmából rendeztek.
Berg Endre

Két hét a punok földjén

A

TUNISZ –
AFRIKA KAPUJA

Ciklámen Tourist tatabányai partnerirodájának szervezésében két
hetet tölthettünk Hannibál egykori országában, Tunéziában. Az élménydús
nyaralásról következő számunkban
részletesen beszámolunk, addig is néhány kép kedvcsinálónak azok számára,
aki ezután mehetnek szabadságra.

Egy luxusszálló (Hotel El-Mehdi) elengedhetetlen tartozéka az édesvizű medence

A mahdiai bazárban minden kapható, ám halálos
sértés, ha nem alkuszunk az árura

Sidi Bou Said Tunézia Szentendréje, a mór építészeti emlékek kedvelőinek zarándokhelye

Laposa Ferenc ma már sikeres vállalkozó

IGAZI ŐSTEHETSÉG VOLT

F

iatal atléta korában, a hetvenes évek elején Laposa Ferenc az eredményein kívül arról volt híres,
hogy képes volt több kilométeren keresztül magával
cipelni kedvenc fésűjét, hogy amikor győztesen célba ér, szépen fésülten tegye ezt. Korszakának legsikeresebb utánpótlás középtávfutójának nem úgy
sikerült a pályafutása, ahogy ő saját maga és még
sokan várták tőle. A történtekről beszélgettem vele a
napokban. Fésű nem volt nála.
– Hogyan lettél atléta?

– Gyermekkoromban nekem
eszembe sem jutott, hogy sportoló legyek. Atléta meg pláne
nem. Császáron nevelkedtem, és
társaimmal játék közben rengeteget futottunk. Szeretek futni.
Amikor Tatabányára, a szakmunkásképzőbe kerültem, Teknős tanár úr megkérdezett minket, hogy

a János forrásnál lesz egy mezei
futóverseny, és ki akar indulni, én
jelentkeztem. Gondoltam, miért
ne? A versenyt megnyertem, és
még több ilyen versenyt mindenféle edzés nélkül.
– Ez volt az úgynevezett „boldog gyermekkor”. Hogyan vált
komollyá a dolog?

– Felfigyeltek
rám a tatabányai vezetők,
és egy pillanat
alatt
igazolt
versenyzője lettem a klubnak.
Nem volt mese,
komoly edzések
következtek id.
Játékos
Pál
vezetésével.
Emlékezetes
évek
voltak,
g y a ko r l a t i l a g
uraltam az ifjúsági mezőnyt a
bajnokságokon.
Össze
sem
tudom számolni, hány címet
nyertem. Ebből
a korszakból az
ifjúsági
Eb-n
elért 4. helyemre vagyok a
legbüszkébb.

– Hogyan folytatódott a pályafutásod?

– Bevonultam katonának, és átléptem a junior korosztályba. A
szolgálat letelte után visszatértem
Tatabányára, ahol Kiss György
lett az edzőm. Nagyszerű időszak
vette kezdetét ekkor. Ahol elindultam, mindenhol nyertem. Walesben, 1980-ban 13:40.10-es
időt futottam 5000 méteren,
ezzel a magyar ranglista vezetője
voltam. Azt hittem, hogy enyém a
világ. Addig is voltak fájdalmaim,
de hát melyik sportolónak nincsenek? Sajnos meg kellett műteni az
achillesemet, és utána már nem
voltam a régi. Az erőlködést, azaz
az aktív versenyzést 1983-ban
fejeztem be.
– Hogyan értékeled ezt a 13
évet?

– Úgy érzem, hogy sokkal több
volt bennem, de nem mindig
rajtam, hanem sokszor a pályán
kívüli körülményeken múlott, hogy
nem lettem sikeresebb. Nagyon
fáj, hogy egyéniben nem voltam
magyar bajnok, de egy kicsit vigasztal, hogy 4x1500 m-es váltóban
országos csúccsal ez sikerült. Alapvetően sikeresnek tartom ezeket az
éveket, hiszen Császárról indulva
eljutottam olyan helyekre, ahova
kortársaim nem.
– Mit csinálsz most?

– Víz- és központifűtés-szerelő vállalkozó vagyok. Biztos
megélhetést nyújt a családomnak,
bár nem vagyok nagymenő. Ja,
és ma már sajnos nincs szükségem
fésűre.
Süle Károly

„AHOL HÁLÁDATLANSÁGOT TAPASZTALUNK
A MÚLT IRÁNT, OTT A JÖVŐ IRÁNT TÁPLÁLT
REMÉNY IS HANYATLIK”
A nemzet évszázadokkal ezelőtti
együtt mozdulásának kezdete az
volt, amikor 1703 áprilisában
a tiszaháti bujdosók felkeresték
Rákóczit Lengyelországban, s ennek eredményeként 1703. május
12-én megtörtént a zászlóbontás,
és a bujdosók küldöttei megkapták
Rákóczitól a híres feliratú piros
zászlót, amelyen az ,,Istennel a
hazáért és a szabadságért” jelmondat állt. – többek között ezekkel
a gondolatokkal köszöntötte Rajnai
Gábor, Oroszlány polgármestere
azt a csaknem száz embert, akik
ellátogattak Majkra, hogy a hagyományos Rákóczi-nap keretében szavaihoz kapcsolódva Martényi
emlékezzenek a magyar történelem Árpád, a Rákóczi Szövetség titkára
egyik legkimagaslóbb egyéniségére. arra hívta fel a figyelmet, hogy bár
már 4500 tagot tömörít a szövetAz emlékezés fontosságát hangsú- ség, s a vidéki szervezetek száma
lyozta beszédében Nagy Csaba, eléri a 120-at, van tennivaló. A
a Rákóczi Szövetség Oroszlányi felmérések, vizsgák alapján ugyanSzervezetének elnöke, aki így fo- is kijelenthető, hogy a mai diákok
galmazott: „Ezek a megemlékezések körében nem eléggé ismert Rákóczi
számunkra egyfajta kötelességet is Ferenc személye, gondolatisága,
jelentenek, melyet át kell, hogy tettei. „Magyarországon, itt Majadjunk az új nemzedéknek, a kon, az Eszterházy birtokon volt
felnövekvő ifjúságnak, melyet egy kamalduli szerzetesség, amely
reményeink szerint tovább fognak 1782-ig élt, amikor is II. József kivinni. Emlékeznünk kell, hiszen ahol rály feloszlatta az ország összes töbháládatlanságot tapasztalunk a múlt bi szerzetesrendjével együtt. S mint
iránt, ott a jövő iránt táplált remény tudjuk, Rákóczi fejedelem végakarais hanyatlik.” Az oroszlányi elnök taként szívét a kamalduliakra hagyta.

Ez tehát a magyarázata annak, hogy
évről évre itt emlékezünk Rákóczi
Ferencre” – mondta el Martényi
Árpád. Ezt követően dr. Tempfi
József nagyváradi megyéspüspök
ünnepi beszédében meghatódva
hangsúlyozta a közös ünneplés, az
anyaországgal való élő kapcsolat
fontosságát, mert, mint fogalmazott,
„számukra, odakinn rendkívüli erőt
ad, hogy itt lehetnek e magasztos
megemlékezésen”.
A IX. Majki Rákóczi Napot idén
a lévai Juhász Gyula Irodalmi Színpad kulturális műsora, valamint a
Rákóczi emléktábla megkoszorúzása
zárta.
fagyöngy

Dorog 1984-2004

DOROG 20 ÉVE VÁROS IV.
DOROGI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KISEBBSÉGEK
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐI
ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1995.
Dzsotjánné Krajcsir Piroska
Dr. Mara Ernő
Dr. Juhász-Nagy Péter
Dankó József
Mara Márta Éva
1998
Dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska
Dankóné Tamási Bernadett
Dr. Juhász Nagy Péterné
Dr. Mara Ernő
Mara Márta Éva
2002
Dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska
Dankóné Tamási Bernadett Mária
Dr. Juhász- Nagy Péter Józsefné
Dr. Mara Márta Éva
Dzsotján Gagik

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1998.
Kozák Oszkár
Bedő Béláné
Kozák Jánosné
Rózen Erika
Horváth Márton
2002
Kozák Oszkár
ifj. Balázs Ottó
Filep Jánosné
Kozák Oszkárné
Vörös Gabriella

SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2002
Hubácsek Sándor
Gödrösiné Hubacsek Judit
Hajnal Károly
Juhászné Somogyi Éva Anikó
Teslérné Pechó Katalin

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1998
Puchner Ferenc
Szax Róbert
Palkó Gábor
Uresch Miklós
Pétervári László
2002
Puchner Ferenc
Pétervári László
Palkó Gábor
Szax Róbert
Sasvári Katalin

Dorog 1984-2004

A VÁROSSÁ AVATÁS
ÜNNEPLÉSÉNEK ESEMÉNYEI
BÁNYÁSZNAP
ÉS IPARI VÁSÁR

Az első bányásznapra Dorogon
1950. szeptember 6-án került
sor, szeptember első vasárnapján.
Ekkor adták át a kitüntetéseket,
a hűségjutalmakat és a vásárlási
utalványokat. 1981. szeptember
1-jén a 31. bányásznapon Dorog
nyolcszázéves, és a szénbányászat
kétszázéves fennállása alkalmából
ünnepségsorozatot rendeztek.
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
fog sor kerülni szeptember 2-án.
Szeptember 4-én a koszorúzásokat
követően megnyitjuk az üzletembertalálkozót 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.

szeren 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
MILLENNIUMI
emléktábláját és a Zenepavilont.
ÜNNEPSÉGEK
(folytatjuk)
1998. augusztus 19-én Ópuszta-

Tisztelt Partnereink!
Kérjük,
engedjék
meg,
hogy
röviden
bemutassuk Önöknek a vállalkozásunkat:
A Gordius Inox Kft.-t 2002-ben alapítottuk,
dorogi telephellyel. Fő tevékenységi körünk a
korrózióálló kötőelemek kis- és nagykereskedelme,
a kötőelem felhasználók igény szerinti kiszolgálása.

Kiváló minőségű termékeinket közvetlen importból,
ISO minősítésű gyártóktól szerezzük be, amelynek
köszönhetően versenyképes árakat és szolgáltatásokat
kínálhatuk a magyar kötőelem piacon.

Szolgáltatásaink:
Rozsdamentes (A2) és saválló (A4) kötőelemek
Besajtolható rögzítőelemek
Metrikus, UNF, UNC Withwort és BSF menetszabványú, korrózióálló kötőlemek
Szegecseléstechnika, alapcsavarok dűbelek
Hajóveretek
Igény szerinti minőségtanusítás (EN 10204”.2 kereskedelmi minőségi tanusítvány, valamint költségtérítés ellenében 3.1 B
műbizonylat)
Különleges minőségű kötőelemek (AISI 316L., Ti6r2) és feketére kezelt korrózióálló kötőelemek
Éjjeli-nappali elérhetőség

Akril kád 22 000 Ft
Csempék 1 590 Ft/m2-től
Járólapok 1 390 Ft/m2-től
Gránit és rozsdamentes mosogatók
10-20% kedvezménnyel.
Masszázskádak, gőzkabinok
kedvező áron!

Szimfónikus rock-koncert a Gyűrűk Ura alapján

AZ ÜNNEP
Az utóbbi idők legkülönlegesebb zenei rendezvényére
kerül sor szeptember 25-én, Tatabányán A Közművelődés Házában. Bár a dátum még messzinek tűnik,
mégis a szervezés már igen komolyan folyik a háttérben, ezért megkerestük Somlói Ferencet, a Cross
Borns zenekar énekes/gitáros vezetőjét, Az Ünnep elnevezésű, szimfonikus rockkoncert megálmodóját.
– Honnan jött az ötlet, hogy
egy ilyen nagyszabású, szimfonikus koncertet adjatok?

SF: – Ez egy természetes folyamatnak nevezhető. A Cross Borns
eljutott egy olyan szintre, amikor
már nem elég egy lépcsőt meglépni a következő „pozícióba”,
hanem egy merész, nagy dolog kell,
amire mindenki büszke lehet. A mi
zenénkben mindig is benne volt a
szimfonikus jelleg. Sokan mondták
már rá, hogy a zenénk olyan, mint
ha egy óriási monumentális filmet
nézne az ember. Nem a hétköznapokról szól, hosszú utazásokra
invitál, és jó pár zenei csemegét,
kínál.

Japánba és Mexikóba is indul belőle. Nem mellékes, hogy mindenhol egy tatabányai zenekar és
partnerei produkcióját hallhatják és
láthatják majd az emberek.
Ehhez pedig pénz kell. Bízom benne, hogy azok az érintettek, akiket
már megkerestünk, ugyan olyan
komolyan gondolják a kultúra támogatását, mint mi. Várjuk továbbá az

számban, már áprilistól, elővételben
megvásárolhatók a Közművelődés
Háza jegypénztárában.
Szeptember 25-én tehát Tatabányán, a Közművelődés Háza színháztermében kerül sor a Cross Borns
zenekar szimfonikus koncertjére, 18
órai kezdettel.
– Kik a produkció közreműködői?

SF: – Az Ünnep elnevezésű
koncerten a Cross Borns zenekarra
hárul a legnagyobb zenei feladat,
de segítségünkre lesz Preil Tibor
– gitár (ex Ideas, Agregator zenekar), Szalma Gyula – gitár (ex
Zymotic, L’assomoir zenekar), 4
fős vokál szekció, valamint 18 fős
szimfonikus zenekar, akik a Fesztivál
Fúvószenekar valamint az Évszakok
Kamarazenekar tagjai. Vezényel:
Szabó Ferenc karmester.

A rendezvény vendégeinek várjuk
Göncz Árpádot, volt köztársasági
elnököt, aki a Gyűrűk Ura nagy
– Milyen jelentőséget tulajdo- olyan partnerek jelentkezését, akik részét fordította, valamint Presser
nítasz ennek a koncertnek, és támogatásukkal biztosítják ennek a
Gábor zeneszerzőt.
mennyiben másabb egy hét- nem mindennapi koncertnek a megTárnai Olivér
köznapi rendezvénynél?
valósulását.
SF: – Az Ünnep megvalósításában
Kontakt:
egészen újszerűen gondolkodunk a – Mit hallhatunk ezen az escrossborns@freemail.hu
kultúráról és a kultúra küldetéséről, tén?
Info: www.crossborns.tk
mint egy hagyományos fesztivál SF: – A Cross Borns 2002-ben
esetében. Rengeteg szervezési mun- elkészítette a Kalandozás Köka vár még ránk, sok-sok próba, zépföldén metal operát, amellyel
KOMÁROM-ESZTERGOM
pontosítás, hogy minden rendben el is nyertük az év zenekara címet.
MEGYEI OLDALAINK
legyen. Az Ünnep rendezvényről Az album Tolkien híres regényén,
TÁMOGATÓI :
hang- és képanyagfelvétel készül, életművén, a Gyűrűk Urán alapszik.
Komárom-Esztergom megye Önkormányzata
amelyekből dupla koncert CD-t és A kiadvány nagy példányszámban
Tatabánya MJV Önkormányzata
Dorog város Önkormányzata
DVD-t adnak ki. Ezek az anyagok talált gazdára, rengetegen szeretik
Komárom város Önkormányzata
és
hallgatják.
Ezen
az
estén
a
teljes
számos országba eljutnak hatáBBF- Bábolna
rainkon túl is, hiszen a Cross Borns tolkieni ihletésű dalgyűjtemény elGasztrometál Rt.
Gabler Hungária Kft.
már ismert és elismert zenekar több hangzik, sőt lesz néhány meglepeGyermely Rt.
tésünk
is.
Megközelítőleg
két,
két
külföldi országban. Így Európa szinTatabányai Múzeum
te minden országában várják ezt a és fél órás koncertre lehet számítani.
BDSZ Tatabányai Szövetsége
Alfadat Press Kft.
különleges CD-t és DVD-t, de még A jegyek egyébként korlátozott

A beteljesült álom: válogatott lett a fiú

A KÉT KLAUSZ

F

urcsa világ a magyar labdarúgás. Egy-egy játékos
pályafutását sok tényező befolyásolhatja. Ilyen
például a családi háttér. Sok többszörös válogatott
futbalista egyengette fia pályafutását, ám a csemete
leragadt a középszernél. Az alábbiakban az ellenkezőjéről olvashatnak. Klausz László az NB I.-ig jutott,
ifj. Klausz László azonban magára húzhatta a címeres mezt.

KLAUSZ LÁSZLÓ

– Hogyan lettél focista?

– Alsógallán születtem, és mint
akkoriban minden városrészben a
magam korabeliek, ha tehettük,
egész nap fociztunk. Szervezett
keretek között 10 éves koromban
az immár legendás TISE-pályán, a
TBSC kölyökcsapatában kezdtem
el játszani.
– Mikor kerültél az első osztályba?

– Természetesen végigjártam a szamárlétrát, és 1970-ben kerültem
az egyesület akkoriban igen erős
felnőttkeretéhez. A bal oldal minden posztján bevethető voltam, de
általában védőt játszottam.
– Ha jól emlékszem, az NB
1. után nem fejezted be.

– A Bányász nagyon erős
csapatába már egyre ritkábban
kerültem be, így a második
tatabányai csapathoz, a KOMÉP-hez igazoltam. Szép
éveket töltöttem ott, majd a
megyei bajnokságban szereplő
Bicske együttesében fejeztem
be az aktív pályafutásomat
40 évesen. Úgy érzem, hogy
a tudásom alapján játékosként
kihoztam magamból a maximumot, jó szívvel emlékszem vissza
azokra az évekre.
– Ezután is kapcsolatban
maradtál a labdarúgással?

– Természetesen. Már játékos
koromban elkezdtem tanulni az
edzői szakmát. Ebben a minőségemben a KOMÉP serdülőcsapatánál kezdtem, majd több megyei
bajnokságban szereplő gárdánál
megfordultam. Végleg 1998-ban valamit sportoljon. Erre a városban
akkor igen szervezetten működő
akasztottam szögre a stoplit.
sportiskolai rendszer adott lehető– Mit csinálsz most?
séget. Az első lökést én adtam,
– Jelenleg családi vállalkozásunk- utána már csak segítettem.
ban dolgozom, ezen kívül a fiam
ügyeit intézem.
IFJ. KLAUSZ LÁSZLÓ
– Ha már a fiad szóba került,
óhatatlanul felmerül a kérdés:
erőltetted a gyereket, hogy a
nyomdokaidba lépjen?

– Édesapád elmondta, hogy ő
csak azt szerette volna, hogy
sportolj valamit, de azért ilyen
családi közegben egyértelmű
volt, hogy ez a foci lesz. Hogyan kezdődött?

– Azt mindenképpen szerettem
volna, hogy a fiam már korábban – Bár sokan szerettek volna kézilabdázót faragni belőlem, de
számomra csak a foci létezett.
Apu 9 éves koromban vitt
el a Bányászhoz. Első edzőm
Ferling Béla volt. Természetesen
én is végigjártam azt a bizonyos
„létrát”, míg eljutottam az első
osztályig. Első NB 1-es mérkőzésemet 18 évesen játszottam,
Szentmihályi Antal akkor még
a balhátvéd posztján szerepeltetett.
– Hogyan folytatódott az
út a csúcsig, azaz a válogatottságig?

– A tatabányai foci összeomlása
után Győrbe igazoltam. Ekkor
következett be pályafutásomban

a fordulópont. Verebes József
csatárt „csinált” belőlem, majd
később kapitányként válogatottat
is. Összesen 27-szer szerepeltem a
nemzeti 11-ben, és hatszor voltam
eredményes.

következő állomás a francia Sochaux
volt, innen a Budesliga másodosztályába, a Mannheim együtteséhez
igazoltam. Végül már levezetésként
visszatértem Ausztriába, a Bregenz
gárdájához. Idén, elsősorban családi
okok miatt hazatértem.
– Szóba került ekkor a
visszavonulásod, de a
legfrissebb hírek szerint mégis folytatod.
Miért?

– A győri évek után hosszú
és sikeres külföldi pályafutás
következett.

– A Rába-partiaktól először az
osztrák Admira Wacker csapatához
szerződtem, majd következett Salzburg, ahol bajnoki címet és Szuperkupa-elsőséget ünnepelhettem. A

– Sokan kerestek meg itthonról. Tárgyalásokig a Lombard
csapatával jutottam el, de
ennyi év valóban profi közegben és környezetben már
megedzett, és végül nem
egyeztem meg velük. Úgy
döntöttem, hogy most már
tényleg levezetés gyanánt az
osztrák III. osztályú Pandorf
csapatában játszok még egy
kicsit.

– Hogyan értékeled pályafutásodat?

– Soha nem tartottam magam óriási
tehetségnek, inkább szorgalmamnak
és az akaratomnak köszönhetem a
sikeres pályafutásomat.
Süle Károly

Akarat és jövőkép

ÚJ VÁROSOK A RÉGIÓBAN:
BADACSONYTOMAJ ÉS BERHIDA

I

dén július 1-től várossá nyilvánítottak két Veszprém
megyei települést, noha ezen a címen kívül szinte
semmi közös jellemzőjük nincs. Egy azonban mégis
rokonítja a két kisvárost: az elszánt akarat és jövőbe tekintés, amellyel a települési vezetők és az őket támogató lakosság valóra váltotta a korábban megfogalmazott
célt. Az ünnepélyes városkulcs-átadás szeptember 11én lesz, egyik helységben délelőtt, a másikban délután.

BADACSONYTOMAJ

Badacsonytomaj átvitt értelemben már
eddig is város volt: a Szőlő és Bor
Nemzetközi Városa, amely elnevezést
egy franciaországi szakmai kapcsolatnak
köszönhet. A valódi várossá válás
azonban csak most, 2004 nyarán valósult meg, pedig már évek óta foglalkoztak a gondolattal az egymást követő
önkormányzatok. Krisztin N. László, a
település polgármestere cseppet sem
bánja ezt, úgy érzi, semmiről sem késtek le, sőt az EU-csatlakozás teremtette
meg az alkalmas pillanatot.

– Rekord számú pályázó volt, de a
25 jelöltből csak tizennyolcan kaptuk
meg a címet. Nem titok, hogy sokat kellett lobbiznunk ezért, de végülis
a BM kedvező döntést hozott. Úgy
érzem, ez egyfajta elismerés, ami
több, korábbi nemzedék becsületes
munkáját is dicséri, de a most itt élő
emberek jövőbe vetett hitéről is szól,
hiszen olyan lehetőségeket teremt
meg, amelyek eredményeit elsősorban
utódaink élvezik majd. De addig
nagyon sokat kell változnia a szemléletünknek, meg kell tanulnunk közös
érdekeket megfogalmazni, együttműködni, a másik sikereinek is örülni.
A városi ranggal Badacsonytomaj
térségi szerepe is megnő, hiszen több
intézménye, pl. iskola, óvoda, a környék érdekeit is szolgálja, de nagyon
sok fejlesztés éppen a városon keresz-

tül valósulhat meg, uniós pályázatokon
pedig nagyobb eséllyel indulhatnak
térségek, mint különálló települések.

– Már vannak kezdeményezések
szennyvízberuházásra, de az EU-nál
1,2 milliárd forint feletti projekttel lehet csak pályázni, ezt még mi magunk
sem érjük el. De már Káptalantótival
és Tapolcával összefogva átléphető az
értékhatár, tehát egymásra vagyunk
utalva. De más területen is eljutottunk
oda, hogy nem jó, ha minden egyes
településen épül pl. csúszda, vagy
kikötő, hiszen ezzel nem nő a vendégkör, csak szétaprózódik. Ugyanez
történt a termálfürdő-fejlesztéseknél.
A fürdők száma megháromszorozódott, de ettől nem jött háromszor
annyi vendég, és ma már többnek
napi fenntartási gondjai vannak.
Mi ezt nem szeretnénk. A város
turizmusát úgy képzeljük el, hogy az
a háttér-települések idegenforgalmi
kínálatának része és fordítva. Például
a salföldi bemutató major nagyon jó,
hogy ott van. Nekünk nem lenne más
dolgunk, mint egy kerékpárutat építeni, és ez együtt alkotna egy félnapos,
egy naposprogramot. De említhetnék
több településcsoportot is, amelyekkel ilyen, vagy olyan témát közösen
dolgozunk ki, és valósítunk meg. Ez
nagyon sok együttes gondolkodást kíván meg, és mi, magyarok hajlamosak
vagyunk a „csak én”, „csak nekem”
szemléletre, aminek nincs jövője.

Miután egy települést egy életben
egyszer nyilvánítanak várossá, Krisztin
N. László és csapata szeretné emlékezetessé tenni a háromnapos, szüreti
mulatsággal kiegészített ünnepséget az
ott élőknek és nyaralóknak egyaránt.

BERHIDA

Berhidán éppen az interjú elkészítésének hajnalán földrengést tapasztaltak,
igaz csak 2,5-es volt, de sokakban felidézte a nagy károkat okozott, 5,2-es
erősségű 1985-ös rengést. Még ma is
található olyan épület, amely magán viseli a pusztítás nyomát. A városi címet
természetesen nem e ritka földtani jelenség miatt érdemelte ki, bár Lajosfalvi József, aki 1982-től folyamatosan
a település tanácselnöke, majd polgármestere, lát némi összefüggést.
– Az igazi településfejlesztés a 19 évvel
ezelőtti földrengés következményeként
indult el. Közintézményeink jó részét
újjá kellett építeni, ami minőségi ugrást is
jelentett egyben, hiszen korszerű műszaki megoldások jelentek meg, például az
elektromos hálózatokban, fűtési rendszerekben. Megjelent a hosszabb távú gondolkodásmód, romba dőlt épületeket
vásároltunk meg a tulajdonosaiktól, ezek
helyén központi területet alakítottunk ki,
ahol egymás mellé rendeltük a település
életében nélkülözhetetlen funkciókat,
üzleteket, szolgáltatásokat. Így alakult
ki fokozatosan a ma is látható, élő település. A városi címért eddig ötször pályáztunk, a pontszámok alapján négyszer
voltunk az első négy között, mégsem
nyertük el. Tudja, nem mindig a szakmai
érvek döntenek…
A valamivel több, mint 6000 lelket
számláló város négy, régebben egymástól jól elkülöníthető részből áll,
de ma már csak a legöregebbek
emlékeznek, hol húzódtak pontosan
a határok. Az biztos, hogy az interjú helyszíne, a polgármesteri hivatal,
Peremartonban van, az utca másik
oldala viszont már Berhida.

Ezen kívül Kiskovácsi és Peremartongyártelep alkotja, ez utóbbiban ipari
robbanóanyag-, műtrágya-, növényvédőszer- és gyógyszer-segédanyag gyártás
folyik. A korábbi gyár helyén létrejött
28 gazdasági társaság nyolc-kilencszáz
embert foglalkoztat és van közöttük,
amelyik 5 milliárd forint felett termel.
Nagy kiterjedése, lélekszáma miatt bizonyos intézményekből kettő is van, ilyen
az iskola, óvoda, könyvtár, művelődési
ház, orvosi rendelő pedig több is jutott.
– Ami nincs, és rövidesen megoldást
kell találnunk, az egy több célú terem,
sport, és egyéb rendezvényekre, egy
művelődési ház a berhidai részen
(elődje súlyosan megsérült a földrengés során) és egy színvonalas étterem.
Nem vagyunk messze a Balatontól,
sokan látogatnak el ide, szükség van
vendéglátó helyre. Két fő vonzerőnk
van, egyik a Zimball falfestményekkel
díszített Szent László templom, amit
éppen most restaurálnak helyi adományokból és az önkormányzat hozzájárulásából. A másik az a 13. századi
templom, ami különleges kő tetőzetével építészeti ritkaságnak számít.
Mindössze két ilyen található Európában, a másik Franciaországban van.
Berhida első embere már nem csak
reménykedik a várossá válás lassú
szemléletváltó hatásában, ő bizonyos értelemben már büszkélkedhet vele, hiszen
a kistérséghez tartozó további öt település Várpalota, Pétfürdő, Ősi, Öskü és
Tés vezetőivel szoros szakmai és emberi
kapcsolatokat alakítottak ki. 1995-ben
közösen valósították meg a hat település
környezetvédelmi rehabilitációs programját japán hitelből, aminek eredményeképpen az infrastruktúra száz százalékban
kiépült. A munka során megtanultak
közösen gondolkozni, elviselni a másféle
véleményt is, kompromisszumot kötni és
hogy mindenkinek van gyenge pontja,
amelyen keresztül fölösleges harc nélkül
is hagyja magát meggyőzni.
Hajdufy Eszter

Akar ön 115 évet élni?

GERONTOLÓGIA ÉS SZÍVGYÓGYÁSZAT
PÁPAI NÉZŐPONTBÓL
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Nyugat-Magyarországi
Egyetem és Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar idén június 19-én
Sopronban megtartott diplomaátadó ünnepségén számos oktató
és dolgozó részesült magas elismerésben. Címzetes Főiskolai
Tanár címet ketten kaptak, a Baranya Megyei Szociális Intézmények
igazgatója, Dr. Komlósi Ákos és Dr.
Völgyi Zoltán, a Pápai Kórház kandidátus főorvosa, aki a belgyógyászati osztályt vezeti.
Dr. Völgyi Zoltán hatalmas földrajzi
távolságot járt be, míg végül Pápán
megállapodott. Pécsen végezte el
az orvostudományi egyetemet, ezt
követően a zalaegerszegi oktató
kórházban orvostanhallgatók képzésével foglalkozott, majd Afrikában, Tripoliban töltött el négy évet,
ahol ugyancsak bekapcsolódott az
ottani klinika képzési programjába.
1987-ben került Pápára.
– A polgármester úr keresett meg,
hogy a Benedek Elek Pedagógiai
Főiskola újonnan elinduló, Pápára
kihelyezett szociálpedagógus tagozatán vegyek részt az oktatásban.
Ekkor már igazi pápainak éreztem
magam, tudtam, hogy a városnak
szüksége van erre, így nem mondhattam nemet. A városvezetésnek
is régi vágya volt a főiskolai képzés
elindítása, ez volt az első jele, hogy
a folyamat elindult. Azóta több kihelyezett tagozat is letelepedett itt.
Az elismerés odaítéléséről a
soproni egyetem rektori tanácsa
hozott döntést, amellyel a hallgatók
körében és a szakorvosképzésben
kifejtett eddigi tudományos oktatói
munkásságot kívánják jutalmazni. Dr.

Völgyi Zoltán az első évfolyamon
általános orvosi tárgyakat, egészségtant, élettant tanít, amelyekről úgy
tartja, annyira alapvető ismeretek,
hogy egy átlagember mindennapi
műveltségéhez is hozzátartoznak.
A végzős hallgatóknak gerontológiai előadásokat tart, de saját tankönyvet is írt, és megszervezte a
bonctermi gyakorlatokat. Nagyon
komoly érdeklődés mutatkozik e
szakterületek iránt.
– Általában 80-100 diák gyűlik
össze az előadásokon, de emlékszem olyan napra, amikor át kellett
menni a moziba, hogy elférjünk.
– Minek tulajdonítja ezt a fokozott kíváncsiságot?

– Talán a gerontológia téma időszerűségéből adódik. Egyre több az
időskorú ember a világon. A tendencia az, hogy az életkor is egyre
inkább kitolódik, legalábbis a fejlett
államokban. Azt pedig tudjuk egyéb kutatásokból, hogy az ember
kb. 115 évre van „hitelesítve”.
Vagyis ha nem lennének betegségek, elvileg eljuthatunk oda, hogy
110-115 éves korunkig éljünk.
A gerontológiát és a geriátriát ketté

kell választani, egyszerűen megfogalmazva, az előbbi az egészséges
idős kor, az utóbbi az idős kori
megbetegedések tudománya és
kezelése. Áttételesen, de összefügg
az életkor előrehaladtával a szív- és
érrendszeri betegségek kérdésköre.
Magyarországon 52-53 százalékos
arányban vezető halál ok.
Dr. Völgyi Zoltán ezt tekinti egyik
fő elméleti érdeklődési körének.
– A probléma középpontjában
az akut szívinfarktus ellátása áll.
Izgalmas kérdés, hogy a kezelés
hogyan történjen, sokáig komoly
vita zajlott erről. Egyik módszer a
vérrög feloldása. A másik, az elzáródott ér mechanikus megnyitása.
Pillanatnyilag úgy tűnik, ez utóbbi
eredményesebb, de csak akkor, ha
megfelelő időtényezőt rendelünk
hozzá, magyarul: minél előbb alkalmazzák, annál nagyobb a túlélés esélye. Szerencsére ma már
nem csak Budapesten működik szívsebészet, hanem Zalaegerszegen és
Pécsen is, legutóbb pedig hozzánk
egész közel, Balatonfüreden is megnyílt a beavatkozás lehetősége.
Hajdufy Eszter

A 179. ANNA-BÁL

1

825. július 26-án rendezték meg az első Anna-bált egy balatonfüredi villában
Szentgyörgyi Horváth Fülöp leányának Anna-Krisztinának a tiszteletére. A
fiatal hölgy számára egyszerre volt szerencsés és szerencsétlen is ez a nap, hiszen ekkor ismerkedett össze későbbi
férjével, Kiss Ernővel, akit a tizenhárom aradi vértanú között
láthatunk viszont a történelemkönyv viharosabb lapjain. A
bált ezután minden esztendőben újra és újra megrendezték
az
az Anna-naphoz
Anna naphoz legközelebb
eső szombaton.

VESZPRÉM MEGYEI

OLDALAINK TÁMOGATÓI :
Veszprém megye Önkormányzata
Veszprém MJV Önkormányzata
Badacsonytomaj város Önkormányzata
Berhida város Önkormányzata
Talajerőgazdálkodási Kft. - Pápa
T-Mobile - Magyarország

Hamarosan a reformkori szellemi
élet egyik fontos találkozási pontja
lett, gyakran megfordult itt Széchenyi, Kossuth, Wesselényi, de Jókai
Mór, Blaha Lujza és Vörösmarty
Mihály is. Rangos vendégei, előkelő külsőségei mindig is az ország
első báljai közé sorolták e nyári
bált. Csak a második világháború
és az azt követő évek törték meg
egy időre a szép hagyományt, de
1954-ben ismét felcsendült a
nyitótánc kísérőzenéje. A mai fiatal
lányokat talán már nem fenyegetik a
történelem ezen viharos fordulatai, s

csak 18 éves győri Graffelner
Mária a második udvarhölgye.
Mindhármuknak ez volt az első
báljuk, és meg sem fordult a
fejükben, hogy ennyire emlékezetes alkalom lehet számukra.
Csak miután bekerültek a tíz
legszebb közé, kezdtek el reménykedni.
Hogy miképpen lehet a legszebb tíz közé jutni? A résztvevő hölgyek nyakába belépéskor
egy számozott porcelán szív kerül,
amely alapján az este során bármelyikük jelölhető az e célra rendszeresített
szavazólap
és urna segítségével. A
zavartalanul táncoló, vagy
éppen vacsorázó fiatal
nők sokszor nem is sejtik,
hogy valaki éppen abban
a pillanatban lesi el a számukat és írja fel a szavazó
kártyájára. Éjfél táján az
első tíz legtöbb voksot
kapott állhat a „szigorú
szakmai” zsűri elé, amelyben, mások mellett, helyet foglalt Kovács Árpád,
az Állami Számvevőszék
a trópusi meleg ellenére a bálterem elnöke, Kuti Csaba, a Veszprém
derűs, üde arcocskái ezt kellő erő- Megyei Közgyűlés elnöke és nem
vel bizonyították is.
utolsó sorban Horváth Martina, a
tavalyi bálkirálynő.
Cserép László, a balatonfüredi
önkormányzat művelődési osztály- Ünnepélyes pillanat volt az aradi
vezetője, aki évek óta az est fő vértanúról, Kiss Ernő huszárkapiszervezője, úgy tapasztalja, hogy tányról elkeresztelt és őt magát
a szülők szívesen mutatják meg itt megformázó díj átadása is. A míves
lányaikat, nincsenek ellenérzéseik
a bálkirálynőválasztás miatt, mivel
nem a jó szabású fürdőruha vagy
kebelméret számít, hanem a hamvasság, a megjelenés kelleme és a
megszólalás bája.
Idén Tóth Eszter, egy 16 éves
keszthelyi gimnazista vihette el az
aranyalmát, a 18 éves veszprémi
Németh Lívia lett első és az ugyan-

herendi porcelán szobrocskát a
Balatonfüredért sokat tett szobrászművész, Kő Pál vehette át.
A bált Kiss Péter kancelláriaminiszter nyitotta meg, aki egyben
a fővédnöki szerepet is elvállalta.
Sokan illették kritikával a rendezvényt, mondván, az a „zárt elit
úri passziója”. Ezért az idei Annabál egyik rendhagyó eleme az az
óriás kivetítő volt, amelyen keresztül
az utcai járókelők figyelemmel kísérhették a bál legfontosabb mozzanatait, a nyitó palotást, a miniszteri
kö-szöntőt, a bálkirálynő-választást,
interjúkat. A közvetítés alatt utcabál
is zajlott, ahol mindenki kedvére kitombolhatta magát.
Cserép László főszervező szerint a
bál színvonalának egyik garanciája a
reklámmentesség, az üzleti érdek kapukon kívül tartása. A másik a gondosan megőrzött hagyomány és az
a könnyed egyensúly, amivel sikerült
egyenlő távolságban maradni mind a
sznobtól, mind a provinciálistól.
Hajdufy Eszter

Változatlan lendülettel

ERŐPRÓBÁK ELŐTT A VESZPRÉMI FOTEX

A

tavalyi idény 307 millió forintos költségvetésével szemben idén 330-340 millióra lesz
szükség a Fotex KC-nál, de ennek fejében izgalmas meccseket, kemény helytállást láthatnak a
szurkolók.
Hajnal Csaba, a Fotex KC ügyvezető elnöke nem tekinti uborkaszezonnak a nyarat máskor sem,
de idén még több kihívás elé néz a
csapat is és ő maga is. Nyakukon az
olimpia, a hiányzó emberek nélkül
kell megkezdeni a nyári edzéseket, és eközben a nemrégen lejárt
szponzori szerződéseket is meg kell
újítaniuk, vagy új támogatók után
kell nézniük.

– Most bonyolultabb a helyzet, mint máskor, az olimpia miatt,
hiszen 9 játékosunk készül a nagy
világversenyre, akik csak augusztus
végén érkeznek vissza Veszprémbe.
Ugyanakkor a bajnokság szeptember 15-én kezdődik el, így a felkészülés mindenképpen zaklatottabb,
és több szervezést, odafigyelést
igényel mint rendesen. A támogatói megállapodások lejártak,
ezekről ismételt tárgyalásokat
kell lefolytatni az egyes cégekkel,
szervezetekkel. Mondanom sem

kell, hogy támogatót találni nem
könnyű feladat, pláne, ha az ember
teljesen magára van utalva. Magyarországon nem úgy van, mint az
európai országokban vagy a fejlett
tengerentúli államokban. Nincsenek
sportra szakosodott profi reklámügynökségek, nincsenek az egyes
cégeknél erre specializálódott PRmunkatársak, nem egyengeti senki a
szponzorok és csapatok kapcsolatépítésének útját. Itthon mindenkit
nekünk kell egyenként megkeresni,
az eredményes üzletkötésre nincsen
garancia, miközben sokszor irreális
célokat fogalmaznak meg a támogatók oldaláról. Úgyhogy a nyár itt
sohasem holtszezon, hanem inkább
a legnagyobb gazdasági erőfeszítések időszaka.

Ennek ellenére Hajnal Csaba és
munkatársai optimisták, biztosítottnak látják a csapat eredményes
szereplésének anyagi és emberi hátterét egyaránt. Sok változás volt a
csapatban, jó játékosok mentek el,
jó játékosok jöttek helyettük. Ilyen
például a Szegedről visszatérő Perger Zsolt, vagy az ifjúsági csapatból
felkerült nagy reményű hármas,
Putics Barna, Szőllősi Bence és
Schuch Timuzsin.

– A legnagyobb önbizalmat az a
tény adhatja, hogy itthon a kézilabda vezető sportág, a Pick Szeged,
a Dunaferr és a Veszprém csapata
pedig meghatározó jelentőségű
ezen belül is. Az eredmények alapján Európában is a magyar kézilabda volt a legerősebb 2003-ban.
Az egyetlen fájó pontunk, hogy
ez a fajta eredményesség nem vált
ki semmifajta elismerési vagy támogatási hajlandóságot állami szinten.
Pedig az utánpótlás felkarolása
lenne az egyedüli biztosíték a
színvonal és a sikerek megőrzéséhez a következő évtizedekben.
Hajdufy Eszter

KOKTÉL: MULTIMÉDIA EGY CSOMAGBAN
JELENTŐS DÍJKEDVEZMÉNNYEL A T-MOBILE-NÁL
A legújabb, képet, videofelvételeket kezelő, WAP- és internetoldalak
megtekintésére képes multimédiás
mobiltelefonok nagy száma újszerű
szolgáltatásokat és díjcsomagokat
igényel a mobilszolgáltatóktól. Magyarországi piacvezető mobilcégként
ennek az igénynek megfelelve a
T-Mobile ismét újszerű megoldással
jelentkezik. A multimédiás készülékek képességeinek kihasználhatóságát
nyújtó, számos szolgáltatást tartalmazó komplex multimédiás csomagokat
vezet be Koktél néven.
A szeptember 1-jétől igényelhető
új csomagok lényege, hogy az
SMS-, MMS-, GPRS-, e-mail,
WAP- és tartalomszolgáltatás egy-

ben fizethetők elő, ezek együttes
használatával a T-Mobile ügyfelei
jelentős díjkedvezményt érhetnek
el. A legnagyobb hazai mobilcégnél
az előfizetők közel fél millió MMStelefont használnak, ezek meghatározó része beépített kamerával és
e-mail klienssel is rendelkezik, ezért
egyre nagyobb igény mutatkozik
a képes üzenetküldésre, mobil emailezésre, összességében a Mobil
Multimédiára.
A Koktél csomagok, a bennük foglalt szolgáltatások használata esetén
legalább 50-60 százalékos kedvezményt nyújtanak. Az előfizetéses
KoktélMini nagyjából 4000, a
KoktélMaxi 8000 forintnyi értékű

nem hangalapú mobilhasználatot kínál mindössze 1500, illetve 2500
forintért. Az előfizetéses és Domino-kártyás Koktél-csomagok közül előbbiek infoSMS és infoMMS
szolgáltatásokat is tartalmaznak igen
kedvező áron. Mindkét Koktél csomag további előnye, hogy előfizetésük esetén a hangpostán hagyott
üzenetek a nap minden órájában
díjmentesen hallgathatók meg. A
csomagokra szeptember 1-jét követően a társaság márkaboltjai mellett
a www.t-mobile.hu honlapon vagy
a t-zones WAP-oldalon az online,
valamint a 1230-as számon elérhető telefonos ügyfélszolgálaton lehet
előfizetni.

DALLAMCSENGŐ-SZOLGÁLTATÁS
MAGYARORSZÁGON ELSŐKÉNT A T-MOBILE-TÓL
A külföldön már számos országban
sikeres
Dallamcsengő-szolgáltatás
bevezetésével a legnagyobb hazai
mobilcég, a T-Mobile ügyfelei ezentúl a csengési hangot is személyre
szabhatják majd. Azaz szeptembertől előfordulhat, hogy T-Mobile-os
szám tárcsázása esetén a szokásos
monoton kicsengés helyett különböző zeneszámok, aktuális slágerek
szólalnak majd meg.
A szeptember 1-jétől Magyarországon elsőként a T-Mobile ügyfelei számára elérhető Dallamcsengő
segítségével a hívó fél a szokásos
és egységes csengetési hang helyett
a hívott fél által kiválasztott zenét
hallhatja majd. A Dallamcsengővel
ugyanis egyes telefonszámokhoz

dallam rendelhető, kiválasztható,
hogy valamely családtag, ismerős
vagy kolléga beérkező hívása esetén
zene szólaljon meg. A megoldás
a telefonközpontokban már megismert zenés várakoztatás korszerűbb,
igény szerint személyre szabható
mobiltelefonos változata, külföldön
már számos országban sikert aratott.
A Dallamcsengő révén akár kisvállalkozások a céges előfizetésekre
érkező hívásokat egyedi, a vállalkozást megkülönböztető dallammal
fogadhatják.
A T-Mobile nemzetközi lemezkiadókkal együttműködve különböző
kategóriákba sorolva a zeneszámok
nagy választékát kínálja. Ezekből
telefonon - előfizetéses ügyfelek

esetén pedig internetes felületen
is – egy rövid részlet meghallgatásával a felhasználó választhatja ki,
mely dallamokra van szüksége. A
Dallamcsengő regisztrációval vehető
igénybe, havidíja mindössze 300
forint. Az igényelt dallamok egyszeri, 300 forintos díj ellenében
egy saját mappába tölthetők le, és
ezt követően korlátlan számú hívó
félhez rendelhetők. Az egyéni mappában tárolt dallamok a szolgáltatás
hívószámán, a normál percdíjas 0630/8040400-as telefonszámon,
internetes vagy WAP-os felületen
kezelhetők. A Dallamcsengő-szolgáltatás a bevezetés első két hónapjában havidíj-mentesen vehető
igénybe.

DVD-AJÁNLÓ
DIPLOMA ELŐTT (THE GRADUATE, USA, 1967)

R.: Mike Nichols
Fsz.: Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Katharine Ross
Megjelenés: július 6.
Dustin Hoffman életének egyik első szerepében mindjárt belenyúl a lecsóba: tiltott románcba bonyolódik barátnője édesanyjával, akit a nagyszerű Anne Bancroft testesít meg. A film igazi klasszikus:
ki ne emlékezne Simon és Garfunkel Mrs. Robinson című számára vagy a lányszöktetésre, melynek a
végén ásóval torlaszolják el a templomajtót? Az Intercom jóvoltából a film most eddig soha nem látott
jelenetekkel kiegészítve, valamint régi és új interjúkkal, werkfilmmel felvértezve jelenik meg DVD-n.

FELÜL SEMMI (CALENDAR GIRLS, NAGY-BRITANNIA, 2003)
R.: Nigel Cole
Fsz.: Helen Mirren, Julie Walters, John Alderton, Linda Bassett
Megjelenés: július 13.

Egy yorkshire-i kisváros nőegyletének néhány tagja merész húzásra szánja el magát: aktképeikkel díszített
naptárt hoznak forgalomba, hogy a befolyt pénzből felvegyék a harcot a rákos megbetegedések ellen.
Elhatározásukban az sem akadályozhatja meg őket, hogy már rég elérték életük delét. A DVD-n található
két kisfilm közül az egyik megszólaltatja a valódi „naptárlányokat”, míg néhány törölt jelenetben további
kalandokra kísérhetjük el a hölgyeket.

NAPSÜTÖTTE TOSZKÁNA (UNDER THE TUSCAN SUN, USA/OLASZORSZÁG, 2003)

R.: Audrey Wells
Fsz.: Diane Lane, Raoul Bova
Megjelenés: július 6.
Itt a nyár és az üdülési szezon! A nyaralásra való bemelegítés gyanánt tudnám ajánlani
ezt a varázslatos útifilmet, amelyben egy frissen elvált nő (Diane Lane) a gyönyörű
Toszkánában vesz magának házat, megismerkedik a helyi szokásokkal, felújítja a haciendát,
s olasz szépfiúkkal romantikázik. A DVD-re felkerült a forgatókönyvet is jegyző rendezőnő
tartalmas audiokommentárja, rövid werkfilm, valamint néhány kivágott jelenet.

TERMINÁTOR 2. – AZ ÍTÉLET NAPJA (T2 – JUDGMENT DAY, USA, 1991)

R.: James Cameron
Fsz.: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick
Megjelenés: július 6.
Sok DVD-gyűjtő titkos álma teljesül azzal, hogy végre megjelenik hazánkban a Terminátor 2., ez a
látványos akciókkal, izgalmas üldözésekkel felvértezett látványmozi, maelynek lebilincselő sztorija érzékszerveinken kívül még az agytekervényeinket is megdolgoztatja. Az Intercom által útjára indított
Legendák Klubja sorozat első darabja a T2, amely kétlemezes kiadásban, megszámlálhatatlan sok
extrával jön ki; ráadásul a film közel 20 percnyi, eddig nem látható jelenettel lett gazdagabb!

TITOKZATOS FOLYÓ (MYSTIC RIVER, USA, 2003)

R.: Clint Eastwood
Fsz.: Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins, Laurence Fishburne, Marcia-Gay Harden, Laura Linney
Megjelenés: július 20.

Dennis Lehane bestselleréből Clint Eastwood forgatott Oscar-jelölt drámát. A történet
három gyerekkori barát tragédiáját meséli el: 25 évvel azt követően, hogy egy szörnyű
eset véget vetett a barátságuknak, a három férfit összehozza egy újabb tragikus esemény,
és kénytelenek megbirkózni az események súlyával, érzéseikkel és a múlt szellemeivel. A
nagyszerű alakításokkal tűzdelt film DVD-változatán bónusz gyanánt csupán egy rövid
werkfilm kapott helyett, a film viszont így is kötelező!

