NYÁR VAN, NYÁR…
Valahogy mostanság minden fölborult. A tél nem tél, a nyár nem nyár,
a fekete nem fekete, a fehér nem
fehér. Általános biztonságérzetünk
mintha megingott volna…
Azt mondták, nyerünk az Európai
Unióval, ám nettó befizetők leszünk. Mi békés vízszállítók vagyunk
Irakban (mit is keresünk ott?), mégis
egy 27 éves fiatalember hősi halált
halt egy robbanás következtében…
Az oktatási miniszter bejelenti, hogy
a következő tanévtől csak a szülő
beleegyezésével (Sic!) bukathatnak
meg diákot az alsó fokú oktatási
intézményekben. Mivé lesz így kissé ugyan megkopott, ám az anyagi
nehézségek ellenére még mindig
kiemelkedő színvonalú képzésünk?
A NASA tudósai szerint tíz éven
belül ökológiai katasztrófa fenyeget,
a Golf-áramlat egyszerűen megszűnik, az északi félteke eljegesedik.

Csak a Kárpát-medence áldott öble
kínál mérsékelt éghajlatot…
Várható tehát egy erőteljes bevándorlás, hazánk, honunk kívánatos
lakhellyé változik – az elmúlt évezredek során ki tudja, hányadszor?
Erre mi lemondunk a honvédelemről
(szegény sereg lassan már tényleg
csak vízhordóvá válik…), kínaiaké
lesz a MALÉV, lehet, hogy néhány év múlva a magyar parlament
folyosóin a képviselők azon törik

a fejüket, mit is kezdjenek ezzel a
magyar kisebbséggel…
Az időjárás mindenesetre az amerikaiakat igazolja. Esztelen viharok,
záporesők, kánikulák váltják egymást
abszolút rendszertelenül. „Minden
egész elveszett?”
De hát itt a nyár, talán mégsem lesz
igazuk a vészmadaraknak, esetleg
a strandokon is lesz forgalom, és
tán a napozás sem okoz feltétlenül
maradandó sérüléseket az ózonréteg
elvékonyodása miatt.
Kedves olvasóim! Töltsenek lehetőség szerint békés, nyugodt heteket
szabadságuk alatt itthon, külföldön,
vagy bárhol. A Királyi Régió számtalan programot kínál mindenkinek,
éljenek a lehetőségekkel. Mert mindenhol jó, de legjobb itthon!
Jó pihenést kíván a nyárra:
Veér Károly
főszerkesztő
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Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis

INTERJÚ BURÁNY SÁNDOR MUNKAÜGYI MINISZTERREL

M

ájus 1-jén kezdte meg működését az Egységes
Magyar Munkaügyi Adatbázis, az EMMA, egy
korszerű, a XXI. század technikai színvonalának megfelelő rendszer. Az adatbázis tartalmazza a magyarországi munkaviszonyokat - ezek induláskori állapotát és május 1-jétől a változásokat folyamatosan
követve az új, illetve megszűnt munkaviszonyokat.
Burány Sándor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter válaszolt kérdéseinkre.
– Mi az EMMA létrehozásának célja?

– Az EMMA, vagyis az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis
létrehozásának egyik legfontosabb
célja a munkaügyi jogbiztonság megteremtése. A munkakönyv 1992. évi
megszüntetése óta mind a munkáltatók,
mind a munkavállalók informálása a foglalkoztatás terén hiányos volt, többek
között ezt orvosolja az EMMA.
Ugyanakkor az adatbázis létrehozása
más célokat is szolgál, így a Központi
Statisztikai Hivatalt is segítjük ezzel
az adatállománnyal, pontosabb képet
kapunk a hazai foglalkoztatásról, annak összetételéről, típusáról, és egyben megteremtjük a fejlett munkaügyi
ellenőrzés feltételeit.
Mindemellett az adatbázis összevont
adatait használjuk azokban az országjelentésekben is, amelyet az Európai
Unió felé teljesítünk.
– Kiket érint az EMMA?

– Az EMMA azokat a munkáltatókat
és munkavállalókat érinti, akik a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartoznak.
Az induláskor a versenyszférára
koncentráltunk, pontosan azért, mert
róluk ez idáig nem voltak megbízható
statisztikai adatok. A közalkalmazottak
és a köztisztviselők foglalkoztatására
más törvény vonatkozik, és róluk már
vannak összegyűjtött adatok. Ettől
függetlenül célunk, hogy az adatbázis
teljeskörűvé váljon, és néhány év múlva
az EMMA tartalmazza minden magyarországi munkavállaló adatait.

– Mi a munkáltatók feladata az
EMMA bevezetése kapcsán?

– Az EMMA bevezetésével változatlanok a munkáltatók bejelentési
kötelezettségei, de módosul az ehhez
kapcsolódó határidő. A május 1-jét
követően keletkezett új munkaviszony
létesítésekor, vagy éppen munkaviszony

Budapest 1906 címen is eleget tehet
bejelentési kötelezettségének.
Az adatok védelme érdekében a telefonos vagy internetes bejelentéshez,
illetve információkéréshez a munkáltatóknak saját azonosító, ún. PIN-kódra
van szükségük, melyet a munkaügyi
kirendeltségeken személyesen, vagy
levélben a Munkaügyi Nyilvántartó
Központtól kérhetnek.
– Mi a helyzet azon vállalatokkal, ahol esetenként több
tucat vagy több száz új munkaviszony létesül, vagy szűnik
meg? Egyenként kell minden
munkaviszonyt bejelenteni?

– Természetesen nem. Az EMMA
internetes felülete hatékony támogatást nyújt a csoportos” bejelentések
“
meggyorsításához.
Ennek érdekében
azt javasoljuk a munkáltatóknak, hogy
igényeljenek PIN-kódot, amelynek segítségével a továbbiakban könnyen és
gyorsan tudnak eleget tenni bejelentési
kötelezettségüknek az interneten.
– Az EMMA létrehozásával menynyiben változik a munkáltatók
eddigi, munkaviszonnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettsége?

megszűnésekor a munkáltatónak a
munkaviszony változással kapcsolatos – Az EMMA gyakorlatilag nem jeadatokat be kell jelentenie.
lent új bejelentési kötelezettséget, a
munkáltatónak eddig is adatot kellett
– Hogyan tehet eleget a be- szolgáltatni a változásokról. A bejelenjelentési kötelezettségének a tés tartalma és főként a határideje mómunkáltató?
dosul, hiszen eddig erre több nap állt
– A munkáltató négy különböző módon rendelkezésre. Az EMMA bevezetéis eleget tehet bejelentési kötelezettsé- sével azonban a bejelentési kötelezettgének. Az ingyenesen hívható 185-ös ség gyakorlatilag azonnalivá válik.
telefonszámon, tone üzemmódú készü- (Forrás: Széchenyi Kártya Hírlevél)
lékről a bejelentés elvégezhető munkanapokon 7 és 19 óra között. UgyanREGIO REGIA ROVATUNK
akkor létrehoztuk a www.emma185.hu
TÁMOGATÓI :
internet oldalt is, amely a nap 24
Fejér megye Önkormányzata
Veszprém megye Önkormányzata
órájában elérhető. Természetesen a
Komárom-Esztergom megye Önkormányzata
munkáltató az eddigi hagyományos
Komárom város Önkormányzata
formákban, személyesen, a munkaügyi
Graboplast Rt.
Visegrád város Önkormányzata
kirendeltségeken vagy levélben a

A

kormány gazdasági kabinetje úgy gondolja, hogy nagyon
komolyan el kell indulni a decentralizáció irányába, tehát ne apróbb
összegek kerüljenek a régiók vagy
megyék döntési hatáskörébe, hanem
végig kell nézni, melyek azok a feladatok, azok a felelősségek, amelyek
átadhatók, természetesen a hozzá
tartozó forrásokkal együtt – nyilatkozta többek közt lapunknak Draskovics Tibor pénzügyminiszter.

Interjú Draskovics Tibor pénzügyminiszterrel

A JÖVŐ A RÉGIÓKÉ, A DECENTRALIZÁCIÓÉ
– Az idén kiírt pályázatok sajátossága, hogy elsősorban azok
a régiók juthatnak forrásokhoz,
amelyek az átlagnál kisebb
gazdasági teljesítőképességgel
rendelkeznek. A Közép-dunántúli Régió viszont az ország második legfejlettebb területe. Így
versenyhátrányban leszünk?

– Semmiképpen sem, hiszen ez a
régió nagyon vonzó a befektetők
számára. Hogy ez így alakuljon, ahhoz kellettek azok a kedvezmények,
amelyeket a kormány nyújtott, az
uniós csatlakozás pedig csak
növeli a lehetőségeket. Egészséges társadalomban létezik
szolidaritás, így azoknak, akik
magasabb jövedelműek, segíteni kell a szegényebbeket,
illetve a fejlettebb régióknak
támogatni kell azokat, amelyek nincsenek ilyen jó helyzetben. 2005 sorsdöntő év
lesz gazdasági tekintetben. A
régiós pályázatokat jövőre más
minőségben írhatják ki. A kormány
gazdasági kabinetje úgy gondolja,
hogy nagyon komolyan el kell indulni
a decentralizáció irányába, tehát ne
apróbb összegek kerüljenek a régiók
vagy megyék döntési hatáskörébe,
hanem végig kell nézni, melyek azok
a feladatok, azok a felelősségek,
amelyek átadhatók, természetesen
a hozzá tartozó forrásokkal együtt.
A kormány úgy nem adhat át összegeket, hogy a felelősség ugyanakkor
nála marad. Át kell gondolni, melyek
azok a területek, ahol helyben több
az információ a döntéshez.
– Melyek lehetnek ezek?

– Például ilyen a helyi, helyközi közlekedés kérdése, a Volán-vállalatok
tulajdonlásának sok vitát kiváltott
problémája. Ez jellemzően régiós
kérdés, hiszen elsősorban helyben,

a lakosság véleményére alapozva, a
települések, a települési önkormányzatok tudják megmondani, hogy az
adott térségnek milyen közlekedésre
van szüksége, nem pedig Budapestről, a minisztériumból. Én pártolom,
hogy a települések valamilyen együttese megkapja a Volán-vállalatok
tulajdonjogát, és működtesse a közlekedést. Vagy miért nem lehet a
helyi útépítések dolgát is átadni a
régióknak és a megyéknek? Ők tudják eldönteni, hogy melyik útra van

leginkább szükségük. Persze nem a
fő közlekedési, hanem az alárendelt
útvonalakra gondolok. Említhetném
még a közmunka programokat. Miért
a Munkaügyi Minisztériumban kell
kiírni ezeket? Ezt is nyugodtan helyben lehetne intézni, hiszen ők tudják,
mire van szükségük. El kell tehát indítani a decentralizációs folyamatot,
elsősorban a régiók irányába, másodsorban pedig a kistelepülések összefogásán alapuló kistérségek felé. Így
rengeteg uniós forráshoz is juthatunk,
hisz az egyes projektekre ezek a régiók pályázhatnak.
– Az említett kistérségek vezetői panaszkodnak, hogy a közszolgáltatásaik összehangolására kiírt pályázatnak nagyon
szűkös a beadási határideje.
Mi lesz azokkal, akik június
30-áig nem tudnak pályázni?

– A Parlament megszavazta a
komplex kistérségek kialakítását
célzó törvényt, valóban most lehet
pályázni ezek létrehozására. Szó sincs
róla, hogy aki most nem pályázik,
az mindörökre lemarad. Ugyanúgy
jövőre is meglesznek ezek a források,
tehát 2005-ben is lehet csatlakozni
a programhoz. A fő cél, hogy az
együttműködő
önkormányzatok
valóban kezdjék el közösen
megszervezni a közszolgáltatásokat,
elsősorban az oktatást. Ez nem
azt jelenti, hogy a Kormány
ezt a feladatot el akarja hárítani
magáról, hiszen valamennyiünk
közös érdeke, hogy jól képzett
tantestületek segítségével, jól
felszerelt intézményekből minél
okosabb, képzettebb gyerekek
kerüljenek ki az iskolákból.
– Ahhoz, hogy a régiók felelősséggel működhessenek,
választott regionális önkormányzatoknak kellene működni. Mikorra várható a voksolás?

– Ezt sajnos nem tudom prognosztizálni. A kormány négypárti egyeztetést hívott össze ebben a kérdésben,
hiszen a regionális választások megtartásához kétharmados törvényre,
illetve az Alkotmány módosítására
van szükség. Sok tekintetben szűkek
a mostani, megyei keretek ahhoz,
hogy értelmes térségi fejlesztéseket
lehessen elindítani. Mi ebben a
kérdésben elhatároztuk magunkat, de
a törvényi keretek kialakításához az
ellenzék hozzájárulása is szükséges.
– Milyen lehetőségeket kínál
hazánknak az EU-csatlakozás?

– Én úgy látom, nagyon jók az
esélyeink, ha összeszedjük magunkat. Javítanunk kell természetesen
a kormány teljesítményén is, hogy
sikeresek lehessünk az Unióban. Eh- F

hez persze együttműködési szándék
szükségeltetik a gazdaság szereplői
között. A politikában – úgy tűnik
– az ellenzék részéről ez még nincs
meg. Ugyanakkor az önkormányzatok és a munkaadói, munkavállalói
oldal résztvevői részéről egyre
inkább tapasztalható a partnerségre
való törekvés. Ez utóbbiak megfogalmazták, hogy még az ősszel
szeretnének a kormánnyal egy középtávú megállapodást kötni, amely
a gazdaság fő kérdéseire terjed ki.
Mi is épp ezt szeretnénk. Ennek
hallatlan nagy lenne a jelentősége,
hiszen ekkor sokkal kisebb hatása
lenne a gazdasági folyamatokra a
politikai ellentéteknek.
– Mi kell ahhoz, hogy kihasználjuk az uniós lehetőségeket?

– Sokkal több önbizalom és magunkba vetett hit. Hajlamosak vagyunk kicsit leértékelni a saját le-

hetőségeinket. Semmi okunk nincs
rá. Bármi olyat, amit Európában
sikernek könyvelnek el, mi is meg
tudunk csinálni. Mi is tudnánk egy
olyan gyors felzárkózást produkálni,
mint például Írország, ehhez el kell
szánni magunkat, világosan ki kell
jelölni a célokat, és nagyon komolyan együttműködve neki kell
állni a munkának. A kormány egy
hónapja közzétett gazdaságpolitikai programja a célok kitűzését
elvégezte.
– Melyek ezek a célkitűzések?
– Gyors felzárkózás a gazdaság
teljesítményében, gyors felzárkózás
a munkahelyek számában, a
foglalkoztatásban
és
gyors
felzárkózás az életkörülményekben.
Ezek a célok úgy gondolom,
mindenki által támogathatók. A
legfőbb cél pedig, hogy több
ember
kereshessen
többet.
Ennek megvalósításához több

levegőt kell adni a gazdaságnak.
Ez úgy működik, hogy az állam
kevesebbet költ, kisebb lesz a
költségvetés hiánya, valamint
kevesebb adót szed. Azzal
számolunk, hogy a következő
években 1000-1100 milliárd
forinttal kevesebb adót szedünk
be. Eleinte az szja és munkáltató
által fizetett társadalombiztosítási
járulékok
csökkenhetnek,
később pedig az áfa-kulcsok
mérséklésére is lehet gondolni. Az
adórendszernek igazságosabbnak,
nagyobb
teljesítményre
ösztönzőbbnek kell lennie. A
következő hónapok feladata, hogy
a szociális partnerek bevonásával
kidolgozzuk azokat a konkrét
lépéseket, amelyek hozzájárulnak,
hogy kihasználhassuk azt a
nagy esélyt, amelyet az Uniós
csatlakozás ad számunkra.
Veér Károly

Könyvajánló

ÉRTÉKŐRZŐ TELEPÜLÉSEK A
KÖZÉP-DUNÁNTÚLON
A Statisztikai Hivatal Fejér,
Komárom-Esztergom
és
Veszprém megyei munkatársai
arra vállalkoztak, hogy 58, a
régióban lévő kisebb-nagyobb
település olyan rejtett értékeit
tárják az érdeklődők elé, mint
például a salföldi kőtenger, a kisapáti bazaltorgonák,
a pákozdi ingókövek, a balácai római villák, a jásdi
és csatkai búcsújáró helyek, az óbudavári mosóház,
a majki remeteség, kastélyaink, a tési szélmalom, a
sólyi papírmalom, vagy a kocsi kocsi…
„Ön most egy különös könyvet tart kezében,
amelyet statisztikusok készítettek és még sincs elárasztva rejtelmes adattengerrel. A statisztika most
csak margóra került, a településekről csupán a legutóbbi népszámlálás adataiból válogattunk egy sor
figyelemre méltó információt.” – írja bevezetőjében
Berta Györgyné, a kötet szerkesztője.
Megrendelhető a KSH megyei igazgatóságainál.

Már a kilencedik!

VÁR EXPO VÁRPALOTÁN

P

olgármesteri kezdeményezésre, félig-meddig amatőr szervezéssel indult 1996-ban a várpalotai vállalkozói találkozó, azzal a céllal, hogy a helyi gazdasági élet kisebb-nagyobb szereplői jobban megismerjék
egymást. De már az első alkalommal kiderült, óriási
szükség van hasonló rendezvényekre, nem csupán a
vállalkozói szférában, de a közönség körében is. Ezen
felbuzdulva, az önkormányzat lelkes munkatársai
azóta is minden évben, ilyenkor nyár elején, létrehozzák a városi Sportcsarnokban a Vár Expót.
Kapóra jött a korábban főleg nehéziparáról ismert településnek a belvárosban magasodó nagyszerű, vegyipari
múzeumként működő, bebarangolható
vár, amely több helyi rendezvény méltó jelképévé vált. A Vár Expo egykori
létrehozói is jól választották meg az elnevezést és logót, mert ezek is hozzájá-

rultak, hogy az elmúlt kilenc év alatt
folyamatosan növekvő népszerűségre
tett szert a rendezvény.
- Kezdetben mi magunk állítottuk
fel a standokat, olyan kellékekből,
amelyek éppen a kezünk ügyébe kerültek, de, ha nem is vetekedett egy
profi kiállítással, édesgyermekünk-

ként szerettük, csinosítgattuk, és a
siker is minket igazolt – lelkesedik
Német Tibor, az expo főszervezője,
az önkormányzat munkatársa.
Akkor is, azóta is a helyi és környékbeli vállalkozók széles köre nevez be
a fórumra az autószalon-tulajdonostól a bútorkereskedőn és vegyipari
gyártón át a mézeskalács-sütőig. Az
utóbbi években már külföldi kiállítók
is megjelentek. Üzletek, barátságok
is köttettek már itt, a legtöbben
visszatérő kiállítók, és az érdeklődők
többsége is eljön minden évben.
– Idén 65 kiállítónk volt, kevesebb,
mint az előző években. Beszéltem
ismerősökkel dunántúli városokban,
ugyanerről számoltak be, sőt, volt,
ahol meg sem rendezték a soros expót. Nem tudjuk, mi az oka, de országos jelenség. Ennek ellenére idén
is sikerrel zártunk, jó volt a hangulat,
több mint négyezer ember fordult
meg a három nap alatt a csarnokban
és a kísérő programokon.
Ma már hivatásos kiállításszervezőkre
bízzák a feladatokat, vásárdíjat adnak
át, díszvendéget hívnak, szakmai nap
és fogadás is szerepel a napirenden.
A gazdasági előadásokat évek óta
ismert nevek viselői tartják meg, például Petsching Mária Zita, Kupa Mihály vagy Bod Péter Ákos. A kísérő
programok is sokszínűek, sport, tánc,
zenei bemutatók, ökörsütés, borkóstoló, utcabál, tüzijáték és EU totó
várja a nagyérdeműt. Amit azonban
a főszervezők megőriztek a kezdeti
évekből, az a családias hangulat, barátságos beszélgetések a standoknál
és a látogatókkal. A Vár Expo legfőbb varázsa éppen az, hogy összehozta az embereket, szinte mindenki
mindenkit ismer, és ha a mindennapos
versenyfutásban nem is, de legalább
a következő esztendőben ismét találkozni akarnak egymással.
Hajdufy Eszter

NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉSI
SZAKMAI KONFERENCIA A
KÉT KOMÁROMBAN

A

z Európai Parlament döntésével olyan mértékben változtatott javaslatunkon, amely minden eddiginél távolabbi időpontra helyezte az egységes uniós alapelvek
érvényesítését a közlekedés infrastruktúrája költségvetésének kialakításában – mondta a csütörtökön kezdődött,
kétnapos Euro-Régiós közlekedési szakmai konferencián
Prof. Dr. Peter Faller, aki az Európai Közlekedéstudományi
Platform soros elnöke, és az Osztrák Közlekedéstudományi
Egyesület elnöke is egyben.
Röviddel az uniós csatlakozás után jelképértékű, hogy a mindig is összetartozott, ám a történelem viharai miatt
ideiglenesen szétszakított Észak- és DélKomárom adhatott otthont az első eurorégiós közlekedési és szakmai konferenciának – mondta megnyitójában Zatykó
János, Dél-Komárom polgármestere.
Kiemelte, hogy az Euro-régiók köz"
lekedési kapcsolatai és fejlesztési irányok
a csatlakozás idején" című konferenciát a
Magyar Közlekedéstudományi Egyesület
közösen szervezte a Szlovák Közlekedési
Szövetséggel.
Hozzászólásában Prof. Dr. Peter Faller
– aki kontinensünk egyik legelismertebb
közlekedéstudományi szakembere – csalódottságának adott hangot az Európai
Parlament fent említett döntése miatt.
Elmondta, hogy a közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése csak az Unión
belül egységes költségvetési alapelvek
szerint történhet, hiszen ezek nélkül sem
tervezni, sem összehasonlítani nem lehet
a beruházások pénzügyi vonzatait.
Hozzátette: az Európai Bizottság
javaslatának módosításával például az
ökológiailag érzékeny területek 25%kal magasabb költséggel számolhatnak,
valamint szintén többet költhetnek
ilyen célra azok a térségek, amelyek
peremvidéknek számítanak. Az eredeti
javaslat visszamenőleg 15 év adatainak
feldolgozása alapján számolta volna a
költségeket, ám a vasutak képviselői

ezt megvétózták, mondván, hogy az ő
infrastruktúrájukat nagyrészt régebben
építették, és azok még hosszú ideig az
utazók rendelkezésére fognak állni.
Mondandóját összefoglalva rámutatott,
hogy a közlekedésben az egységes
infrastruktúra-fejlesztési irányelv továbbra
sem létezik, így az egyes tagországok és
lobbicsoportok sajátos érdekei szerint
zajlik ezután is a költségek számítása.
Dr. Kovács Ferenc, a GKM helyettes
államtitkára, a Magyar Közlekedéstudományi Egyesület elnökségi tagja azokat
a feladatokat foglalta össze, amelyek
végrehajtásával nemzeti közlekedéspolitikánk összehangolható az Európai Unió
más tagországaiéval.
Elmondta, hogy át kell alakítani a kormányzati, irányító tevékenységet, egységes közlekedési hatóságot kell létrehozni,
valamint szervezetfejlesztésre van szükség
a vállalkozói szektorban is. Ez utóbbi
esetben szükség van a tevékenységkörök letisztítására és a tulajdonviszonyok
átalakítására, ami az állam fokozatos
kivonulását jelenti a területről.
Dr. Szaló Péter, a Nemzeti Fejlesztési
Hivatal elnöke a közlekedést érintő
inter-régiós projektek nemzeti és uniós
finanszírozásának forrásairól, hátteréről
tartott előadást.
Elmondta, hogy az uniós források kétharmada a strukturális alapokból származik,
azon belül is elsősorban az infrastruktúra
fejlesztését célzó operatív programból,

egyharmada pedig a kohéziós gatásokat lehet szerezni a közösségi okon átnyúló közlekedésfejlesztést
alap konkrét projekteket támogató kezdeményezések oldaláról is, el- célzó projektekkel.
forrásaiból. Ezen kívül plusztámo- sősorban az inter-regionális, határHozzátette: a Nemzeti Fejlesztési Tervben négy projekt
előkészítését végzik: a Kilátó
projekt a távlati gazdasági elképzeléseket, a Fundamentum
projekt a helyzetértékelést,
a Kulcsfigura projekt az elismert szakemberek véleményét, tanácsait, a Szinergia
projekt pedig az ágazati és
regionális elképzelések szintetizálását tartalmazza.
A konferencia délután a
szlovákiai Észak-Komáromban
folytatódott, majd pénteken
ismét Dél-Komáromban, az
egyes közlekedési projektek
megvitatásával zárult.
Veér Károly

Könyvajánló

VÁLLALKOZÓI KÖRNYEZET
AZ EURÓPAI UNIÓBAN
A GKM támogatásával, a KEM-i
Iparszövetség „KISZÖV” által kiadott új kötet részletes ismereteket közöl az Európai Uniós
tagságból következő
adójogszabályok
alkalmazásához.
A
kézikönyvet
szerkesztői vállalkozóknak szánták, részletesen informálódhatunk a jogsegély-irányelvről, az ÁFA-információcseréről, az
SZJA ajánlásokról, a társasági- és osztalékadóról,
a jövedéki termékek adózásáról, a számvitel hazai
szabályozásáról.
A hasznos kézikönyv megrendelhető a KEM Iparszövetség „KISZÖV”-től. (Tatabánya, Komáromi
u. 16.)

Számviteli tanácsok

A LÍZINGRŐL

A

lízing általában három fél megállapodásának
eredményeként jön létre. A szállító vállalkozás adásvételi szerződést köt a lízingbeadóval,
majd a lízingbeadó a lízing tárgyának használati
jogát és birtokát adja át a lízingbevevőnek, melyről lízingszerződést kötnek. Amennyiben a szállító és a lízingbevevő azonos, akkor úgynevezett visszlízingről beszélhetünk, mely a
lizingbevevő számára szükséges idegen
forrás igénybevételének lehet az eszköze
olyan esetben, amikor a lízingbevevő célja
nem új eszköz beszerzésére irányul.
Számviteli elszámolás szempontjá- érvényesek, akkor a két szerződést
ból két fő típusról beszélünk:
együtt kell elbírálni. Amennyiben
• Az egyik csoportba a bérlet jellegű a két szerződés alapján megállapítügyletek sorolhatók, és a számviteli ható, hogy a szokásos díjat meghaelszámolásuk tekintetében szinoní- ladó mértékű volt a bérleti díj, és ezt
máknak tekinthetőek. Ezek az opera- a vételár mesterséges csökkenésével
tív lízing, működési lízing, és a tartós kompenzálták, akkor nem operatív
bérlet. Ezek a bérlet jellegű ügyletek lízingről, hanem pénzügyi lízingről
a bérbevevők költségeit növelik.
állapodott meg a bérbevevő és a
• A másik nagy csoportot a pénz- bérbeadó. Gyakori az az eset is, amiügyi lízing (annak zárt és nyílt végű kor a cég a bérlet lejáratát követően
opciós formája) alkotja, melyek a rendelkezik az eszköz kedvezményes
hosszútávú, egyenletes törlesztésű megvételéről valamely érdekeltség
hitelben történő beszerzés főbb részére (pl. rokon, üzletfél). Érdejegyeit hordozzák magukon, és el- mes kerülni a juttatás ilyen típusú
számolásuk gazdasági tartama is erre „szemmel látható’’ formáját. Ezek az
utal. A vagyonkimutatásban köz- esetek különösen a személygépjármű,
vetlenül megjelenik mind az eszköz, mint lízingtárgy esetén fontosak, hisz
mind pedig a forrás oldalon, míg az a gépjármű áfá-ja bérlet esetén levoneredményt az amortizációs költsé- ható, pénzügyi lízing esetén, tehát
gek és a fennálló tartozás kamatai kvázi beszerzés esetén már nem!
csökkentik.
Nézzük meg, az áfa hogyan viselkedik
Egyértelműnek tűnik, mégis szükséges témánk szempontjából. Az operatív
kiemelnünk, hogy a bérlet megszűné- lízing áfá-ja levonható (még személyse után a bérbevevő is tulajdonossá gépjármű esetében is!) feltéve ha az
válhat egy önálló adásvételi szerző- adóköteles tevékenységünk érdekében
dés megkötésével a lizingtárgy valós merül fel. Az áfa a szerződés szerinti
piaci érékén. Önmagában az a tény, ciklikussággal merül fel. (pl. havi,
hogy a bérleti idő lejáratát követően negyedéves, de akár évi is lehet). A
a bérlő a bérbeadótól tulajdont sze- zárt végű lízing esetében már a birtokba
rez, nem minősíti át az operatív lízing adáskor számla készül kiállításra, ahol az
megállapodást. Ha a felek szándéka áfa felszámításra kerül és a személygépvégül azt eredményezi, hogy a bérleti jármű, illetve az áfa tvr. 33 § -ában
szerződés és az adásvételi szerződés felsorolt társai" (pl. jacht.) kivételével
"
feltételei csak egymást feltételezve az levonható
is lesz. Az eszköz a tárgyi-

eszközök között bemutatásra kerül. A
nyílt végű (opciós pénzügyi lízing)
esetében, ahol csak opcióról ,
tehát vételi lehetőségről van szó,
ott az áfa a mindenkori lízingdíj
tőketartama után fizetendő annyiszor ahányszor
a tőkerész esedékes.
Az eszköz ez esetben
is a tárgyieszközök közé
kerül be, és amortizálódik a
bérbevevőnél.
A finanszírozási döntés során
nem árt, ha tudjuk:
- A pénzügyi lízing során megfizetett kamat után 40 %-os adókedvezmény jár a törvényi feltételek
esetén, és a pénzügyi lízing során
megvalósított fejlesztés esetén is
jár az úgynevezett 30 M Ft-os’’
adóalap csökkentés.’’
Földesi Péter
okl. könyvvizsgáló, adószakértő

Justicia tanácsai

AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

A

z EK Szerződés kimondja, hogy az Európai Közösség vámunión alapul, amely azt is jelenti,
hogy a tagállamok között tilos az importra vagy az exportra vámot kivetni,
vagy bármilyen, a vámmal azonos hatású
díjat megállapítani. Ezen rendelkezésnek
nyilvánvaló oka az egyenlő versenyhelyzet teremtése a különböző tagállamok között, azaz annak a lehetőségnek a kizárása, hogy bármelyik
tagállam importvám kivetésével
megdrágítsa a más tagállami terméket, és ezzel a hazai piaci szereplőt
előnyösebb helyzetbe hozza.
Nemcsak a vám, hanem a vámmal
egyenértékű intézkedések tilalmára
is kiterjednek a rendelkezések, így
bármilyen vagyoni természetű teher,
függetlenül annak az elnevezésétől,
amelyet egyoldalúan a határ átlépésének a tényénél fogva vetnek ki az
adott termékre, az a vámmal azonos hatású tehernek minősül, még
akkor is, ha adott esetben azt nem
az állam javára kell megfizetni. A
fentieken túlmenően az áruk szabad
mozgását van hivatva biztosítani a
diszkriminatív adóztatás tilalma is,
amely szerint egyetlen tagállam sem
vethet ki a más tagállamból származó
árukra sem közvetlenül, sem közvetve
semmiféle olyan belső adót, amely
magasabb annál, amit közvetlenül
vagy közvetve a hasonló hazai árukra
vetettek ki.
Egy ír adórendelet szerint a hazai
termék belföldi forgalomba hozatala
esetén akár több hetet is várhattak
az adózók az adófizetéssel, míg az
import után nyomban a behozatalkor már meg kellett fizetni az adót.
A Bizottság v. Írország ügyben vált
egyértelművé, hogy ezen rendelkezés
a Szerződéssel ellentétes, előnyben
részesítés ezért nem alkalmazható.
Tilos továbbá a tagállamok között

a behozatal és a kivitel mennyiségi
korlátozása. Hazánk uniós tagsága
szempontjából sem lényegtelen a
Bizottság v. Franciaország ügy, amelynek a lényege az volt, hogy a francia
mezőgazdasági termelők gyakran, és
nem egyszer bűncselekményig fajuló
akciókkal próbálták megakadályozni
a spanyol földieper és a belga paradicsom behozatalát. Ezek az akciók
több éven át zajlottak, és a francia
rendvédelmi szervek alig avatkoztak
be, és a megelőzésről sem gondoskodtak. A Bizottság megfelelő bizonyítékok birtokában Franciaországgal
szemben az Európai Bíróság ellen
pert indított. Az eljárás során megállapította az Európai Bíróság, hogy az
a tagállam, amelyik nem lép fel kellő
határozottsággal, vagy adott esetben
elmulasztja a megfelelő intézkedések
megtételét, az áruk szabad mozgását
akadályozó magánszemélyekkel szemben, az megszegi a szerződéses kötelezettségét. A tagállamok tehát kötelesek arra is, hogy minden szükséges
és megfelelő intézkedést megtegyenek
annak biztosítására, hogy az alapvető
szabadságot a területükön tiszteletben
tartsák. Ennek elmulasztása esetén
bekövetkező kárért az adott állam
kártérítési felelősséggel tartozik.

Megengedett az a korlátozás, amelyet
a közerkölcs, a közrend, vagy a közbiztonság indokol. A Henn and
Darby ügyben megállapított tényállás szerint Rotterdamból pronográf
termékeket szállítottak Angliába. Az
Egyesült Királyság a közerkölcs védelmének indokával megtiltotta
a behozatalt. A bíróság az
ügyben megállapította, hogy
ezen korlátozás jogszerű, mert
a szabályozás egészében vett
célja a pornográfia forgalmának
visszaszorítása volt.
A Conegate ügyben viszont a
bíróság éppen az előzővel ellentétes végkövetkeztetésre jutott. A
Conegate felfújható gumibabákat
importált Németországból az Egyesült
Királyságba. A vámokmányokon a
babák kirakati bábukként voltak feltüntetve, azonban ezen okiratok nem
voltak elég meggyőzőek a vámosok
számára, különösen, mivel az áru mint
„love love dolls” volt megnevezve. A
babákat lefoglalták és megtiltották
annak bevitelét az Egyesült Királyság területére. Az Európai Bíróság
azonban ezen ügyben ellentétesen
döntött és a babák kiadását rendelte
el. Végső soron a vitatott kérdéseket
az Európai Bíróságnak a Dassonvilleügyben hozott döntése zárta le, amely
mérföldkőnek tekinthető a mennyiségi
korlátozásokkal azonos hatású intézkedések értelmezése tekintetében,
amikor egyértelműsíti, hogy bármely
olyan tagállami, a kereskedelemre
vonatkozó előírás, amely közvetlenül,
vagy közvetve, ténylegesen vagy
potenciálisan alkalmas a közösségen
belüli kereskedelem akadályozására,
a mennyiségi korlátozásokkal azonos
hatású intézkedésnek minősül és mint
ilyen, tiltott.
dr. Hidas János
ügyvéd

Bemutatkoznak Ipari Parkjaink vállalatai

A GRABOFLOOR KFT.
PADLÓGYÁRTÓ BERUHÁZÁSA

A

győri Graboplast Rt. lakossági PVC-padlót gyártó leányvállalata, a tatabányai Grabofloor Kft.
május 18-án üzembe helyezte új, kapacitásbővítő
beruházását. A megnyitó ünnepségen – melyet a győri
balett ifjú táncosainak műsora színesített – beszédet
mondott Draskovics Tibor pénzügyminiszter és Jancsó
Péter, a Graboplast Rt. vezérigazgatója.
A pénzügyminiszter kiemelte, hogy
a Graboplast Rt. sikeres hazai vállalkozás, az okos fejlesztés és a
piaci poziciók jó felmérése pedig az
egész országban példamutató.
Hozzátette: 15 évvel ezelőtt – a
gazdaság átrendeződésével – Tatabányán is az volt a kérdés, hogyan
tovább? Mára – többek közt a
mostani beruházással – KomáromEsztergom megye székhelye stabil
munkahelyet, biztos jövedelmet kínál lakóinak.
Jancsó Péter
vezérigazgató
elmondta,
hogy az 1,5
milliárd forintos invesztíció üzembe
helyezésével
a tatabányai
gyár az eddigi

üzem a hét minden napján három
műszakban termeljen. A Grabocsoport termékeinek 80%-a külföldi, 20%-a hazai piacon kerül
értékesítésre.
A Graboplast elhatározta 2002ben, hogy megteremti az európai
cégméret feltételeit. Idén, a megnövekedett kapacitás révén a 22
milliárd forintos árbevételt tűzték
ki célul.

évi 12 millió m2 padlótermelése évi
18-20 millió m2-re növekszik. Ezzel
a gyártókapacitással Közép-Európa
legnagyobb PVC-padlógyártójává
fejlődött a Graboplast Rt., illetve
leányvállalata, a Grabofloor Kft.
Az ünnepségen átadták az idei Jankovics-díjat, amelyet a Graboplast
Az új beruházás működtetésére 45 Rt. alapítója tiszteletére hoztak létalkalmazottat vettek fel, így az üzem re. A díjazottak: Ludmanné Bayer
dolgozói létszáma 185-re emelke- Edit (padló-marketing) és Kósa
dett. A piaci igények dinamikus István (termelési vezető).
növekedése megkívánja, hogy az
Az új beruházást
– a nemzeti színű
szalag átvágásával
– Draskovics Tibor,
Jancsó Péter, és
a tatabányai cég
ügyvezetője, Egyed
Tibor adták át a
termelésnek.
v.k.

VPOP

EURÓPAI UNIÓS VÁMTÁJÉKOZTATÓ II.
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Vám- és Pénzügyőrség tájékoztató füzetet jelentetett meg, melyben röviden, érthetően ad
közre utazóknak, kirándulóknak és vállalkozóknak is
hasznos adatokat, információkat. A kiadvány minden
vámhivatalnál és vámszolgálati helyen beszerezhető, illetve a legfrissebb információk elolvashatók a
www.vam.hu oldalon.

EU SÁVOK

A vámhatárok és a behozott termékekhez kapcsolódó vámeljárások
2004. május 1-jétől való megszűnése nem jelenti azt, hogy a forgalom ellenőrzésére nincs lehetőség.
A vámhatóság mobil egységei szúrópróbaszerűen, akár a közutakon is
megállíthatják az úton levőket.
A határokon való átkelésnél (repülőgép esetén is) a KÉK FOLYOSÓT
kell választanunk, itt vámellenőrzésre
csak akkor kerül sor, ha a vámhatóságnak megalapozott gyanúja merül
fel bűncselekmény elkövetésére.
Magyarország déli és keleti határai májustól külső határokká váltak. Ettől függetlenül ezeken a
határszakaszokon a legtöbb határátkelőhelyen továbbra is a meglévő
sávokon keresztül léphetünk be,
határellenőrzési szempontból az
EU-állampolgárok részére kialakított
sáv választásával, míg vámellenőrzés
tekintetében a megszokott pirosvagy zöldfolyosón keresztül.

VÁMJEGY

Amennyiben a behozni kívánt árucikkek értéke meghaladja az előző
számunkban is említett 175 eurót,
de nem éri el a 350 eurót, akkor
szóbeli árunyilatkozattal
történhet a vámkezelés.
A Vámjegy alapján végzett
vámeljáráshoz a piros folyosót kell választanunk. A
vám és az áfa megállapítása
akkor lehetséges Vámjegy

felhasználásával, ha nincs külföldön
feladott poggyászunk, illetve arra a
későbbi vámkezelés során nem kívánjuk igénybe venni a vámkedvezményt;
ha az áru vámeljárás alá vonásához
államigazgatási szerv engedélye nem
szükséges; ha az áru összértéke a
350 eurót nem haladja meg; illtetve
ha az áruk között úti holmin felül nincs
jövedéki termék.
A vámhivatal által megállapított
fizetendő összeg a vámérték 3,5
% plusz 25 % áfa, melyet helyben
kell kiegyenlíteni. Amennyiben nem
értünk egyet a fizetendő összeggel,
úgy a vámeljárást az általános szabályok szerint írásban kell kezdeményeznünk. Amennyiben a szóbeli
árunyilatkozat-adás feltételei nem
állnak fent, írásbeli árunyilatkozatot
kell benyújtani (egységes vámárunyilatkozat). Ekkor a vámeljárás a
kereskedelmi forgalomra vonatkozó
szabályok szerint történik.

MUNKAVÁLLALÁSI
LEHETŐSÉGEK

Május 1-jétől munkavállalási engedély nélkül foglalkoztathatnak
magyar munkavállalókat Írországban
és az Egyesült Királyságban, ám itt
is olyan megoldást keresnek, hogy a

csatlakozó országokból érkezők ne
élhessenek vissza a szociális rendszerükkel. Dánia és Svédország sem
alkalmaz korlátozásokat, de a munkaszerződések alapján ellenőrzik,
hogy a magyar munkavállalók a saját
állampolgáraikkal azonos, s nem
alacsonyabb keresettel vállalnak-e
munkát. Hollandiában csak olyan
állást tölthet be magyar állampolgár,
melyre nincs holland jelentkező, és
várhatóan globális keretszámot is
megállapítanak a csatlakozó országokból érkezők számára. A többi
tagállam valószínűleg a csatlakozási
szerződésben foglalt munkerő-piaci
korlátozásokat tartja fent.

JÓ TANÁCS

Minden utazásunk előtt tájékozódjunk a Külügyminisztérium honlapjáról (www.kum.hu), hogy melyek
azok az országok, melyekbe nem
javasolják a kiutazást. Ennek oka
lehet járványveszély, háborús- illetve polgárháborús
fenyegetettség, terroristatámadások veszélye, vagy
más rendkívüli körülmény.

Folytatása
következik…

ÉRT-ÉFSZ Kft.

TÍZ ÉVE AZ ÉPÍTŐIPARBAN

1

994 augusztusában alapítottuk az ÉRT Építőipari
Fővállalkozó és Szerelőipari Kft-t. Ezt megelőzően társaságunk 1964-től a Tatabányai Szénbányák
Építészeti Üzemeként vált ismertté az országban. A
Szénbányák Vállalat 1988. január 1-jétől saját alaptevékenységének tisztítása miatt az üzemet átalakította Építőipari Részvénytársasággá. Az Rt. öt évig
nyereségesen működött, majd veszteségessé vált. A
felszámolás után az ott dolgozók közül 60 fő hozta
létre az ÉRT-ÉFSZ Kft-t, hogy biztosítsa mindennapi
megélhetését. A vállalkozást Garbacz Lászlóné, a Kft.
cégvezetője mutatja be olvasóinknak.

A KEZDET, CÉLJAINK
ÉS REFERENCIÁINK

Várgesztesi Villapark

vagy egyéb megrendelői megkeresések alkalmával – minden ajánlati
anyagot építés kivitelezés tekintetében a saját vállalkozás-előkészítő
szervezetünk dolgoz fel és a munkák
elnyerését követően saját szakmai
irányítással bonyolítjuk egészen az
átadásokig azokban a nagyságrendekben, amelyek cégünk szervezete
számára nagy biztonsággal a hibátlan
teljesítésig végigvihető.
Munkánkat igazolja, hogy az elmúlt
évek alatt minden megrendelésünket
szerződés szerint, határidőre teljesítettünk. Nem volt példa arra, hogy
partnereink közül bárki is szerződést
bontott volna velünk, vagy kötbért
kellett volna fizetnünk. Működésünk óta 5 Mrd Ft árbevételt realizáltunk. Vállalkozásunk rendelkezik
ISO 9001:2000 minősítéssel és
tagjai vagyunk a megyei Kereskedelmi és Iparkamarának, valamint a
Gyáriparosok Szövetsége Megyei
Szervezetének.

Legismertebb megrendeléseink közé
tartozik a holland befektetők részére
1994. október 1-jén a Kft. ma- felépült várgesztesi és dunaszentgasépítészet, mélyépítészet, épü- miklósi villapark.
letgépészet és villamos munkákra
EREDMÉNYEINK
kiterjedően generál-kivitelezőként,
mint fővállalkozó cég kezdte meg Társaságunk a megye egyik legnaműködését, az Építőipari Részvény- gyobb olyan jellegű építőipari fővállalkozójává nőtte ki magát, amely
társaság utódszervezeteként.
Építőipari kisvállalkozóként elsősor- az építőipari tevékenység magas-,
ban Komárom-Esztergom megyei mélyépítőiparra és szerelőiparra
építési beruházások elnyerése volt a jellemző teljes vertikumában képes
célunk. Tatabányán, és más megyei munkát vállalni.
városokban és falvakban is sikeresen Minden vezető beosztású alkalmazotvettünk részt közbeszerzési pályáza- tunk, de a fizikai dolgozók többsége
tokon. Ennek keretében elvégeztük a is alapító tagja társaságunknak, nagy
KEM-i Rendőr-főkapitányság részé- részben tulajdonosok is. Így a nagy
re a megyei és városi kapitányságok szakmai elméleti és gyakorlati tudáskorszerűsítési és börtönépítési mun- sal rendelkező mérnökökre, gazdasági
káját, a megyei önkormányzat Esz- szakemberekre, kiváló technikusokra
tergom levéltár építését, a megyei és vezető szerelőkre nem csak az
Közlekedési Felügyelet és a Modern építőiparban alapvető precizitás jelTERJESZKEDÉSI
Üzleti Tudományok Főiskolájának lemző, hanem az is, hogy munkájukat
TERVEINK
bővítési és beruházás korszerűsítési a saját érdekükben is a lehető leg- Évtizedes sikeres működésünk,
munkáit, a Megyei Bíróság és a magasabb színvonalon végzik Wéber referenciáink és a megelégedett ügyvárosi bíróságok felújítását, a városi Lajos, ügyvezető igazgató és felelős feleink számának gyarapodása önbiönkormányzat számára 54 lakás, üz- műszaki vezető irányításával.
zalmat és biztos hátteret ad a teletek, garázsok és a hozzájuk tartozó Fővállalkozói jellegünket mutatja, rületi bővüléshez. Kapacitásainkat
infrastruktúra építését, Devecseren hogy – közbeszerzési eljárások ezután már Komárom-Esztergom
egy SAPARD támogatott
megyén kívül is, a KözépELÉRHETŐSÉGEINK :
élelmiszerüzem
építését.
magyarországi Régióban
Számos munkát végeztünk
2803 TATABÁNYA, FŐ U. 1. PF. 368
szeretnénk
tevékenységi
a Komárom-Esztergom MeTEL.: 34/309-945
körünknek és adottságainkgyei Kincstár részére is.
nak megfelelően lekötni.
E-MAIL: ERTEFSZ @AXELERO.HU

Jáksó László köztársasági elnök lett

VISEGRÁD A
SÖROLIMPIAI
VÁLASZTÁSOK
NYERTESE

H

azánk sörivói választottak: úgy
döntöttek, hogy a visegrádi Don
Vito pizzéria legyen a pénteken kikiáltott új szigetállam első konzulátusa. Ez a cím a III. Dreher Sörolimpia
bajnokának jár, ahol az előzetes, még
nem végleges eredmények szerint
három óra alatt 2500 liter sör fogyott az országos verseny döntőjében,
június 11-én éjszaka. A Dreher Napköztársaság történetének első voksolása példaértékűen zajlott. Folyt a sör,
mindenki vidám volt, s még a számlák
kiegyenlítésénél sem kérték a korsók
újraszámlálását.

Nyári programjainkból:
Június 25. (péntek): Pege Aladár Quartett
Június 26. (szombat): Sipos F. Tamás és zenekara
Július 2. (péntek): Török Ádám és a Mini
Július 3. (szombat): Mystery Gang
Július 9. (péntek): Táncosokkal Farkaló
Július 10. (szombat): Karaoke buli
Július 17. (péntek): Magyar Atom
Július 23. (péntek): Big Daddy Wilson (USA)
Július 24. (péntek): Kenny Carr and the Tigers (USA)
Július 30. (péntek): Felkai Jam
Július 31. (szombat): Slivovitz (ITA)
Augusztus 7. (szombat): Visegrádi Négyek Blues-estje
Fellépnek: Ferenczi György (HUN), S. Wierzcholski (POL), C. K.
Slavik (CZ), B. Tedla (SLO)
Augusztus 14. (szombat): Élő koncert Komár Lacival és a Sárga Taxival
Augusztus 20. (péntek): Jazz-est
Fellépnek: Jazzattak (Svájc), Tom Becks (USA), Török Ádám
(HUN)
Augusztus 21. (szombat): Hot Jazz Band
Augusztus 28. (szombat): Rock In Rock Carts

Minden vasárnap énekel és zongorázik
a Don Vito pacsirtája, Kitty!

A világtörténelem során még soha nem fordult elő, hogy
egy ország a megalakulása pillanatában olimpiát rendezzen. Az első Dreher Napköztársaság azonban sikerrel teljesítette ezt a feladatot. A Dreher Sörgyárak Rt.
ugyanis kibérelt egy valódi szigetet, s létrehozta rajta a
saját országát. Köztársasági elnöknek Jáksó Lászlót tették meg, aki az első választásokat nemes egyszerűséggel
összevonta az olimpiával – így vált a június 11-én 21
és 24 óra között lebonyolított III. Dreher Sörolimpia
már-már politikai jelentőségű eseménnyé.
A sörolimpiai voksolás szabályai roppant egyszerűek
voltak. Mivel a Dreher Napköztársaságban nincsenek
pártok - lévén sörpolgárai politikailag egyivásúak -, a
sörözők és éttermek versengtek a konzulátusi címért.
A szavazás időpontjában minden korsó habzó nedű
egyetlen szavazatot ért, s az a vendéglátó egység lett
a Napköztársaság hivatalos konzulátusa, ahol a legtöbb voksot adták (itták) le. Így lett a visegrádi Don
Vito pizzéria 5000 korsó sörrel (szavazattal) a választások győztese mellett az olimpiai bajnoki cím büszke
birtokosa is. A hivatalos választ(hat)ó helyiségekké
avanzsált sörözőkben több ezer polgár jelent meg,
összesen több mint 35 ezer korsónyi Drehert gurítottak
le. Ezen a választáson ugyanis bárki – természetesen
a józan ész határain belül – többször szavazhatott.

A Don Vito gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott, a
további helyezésekért azonban ádáz verseny folyt. Végül második lett a zalaegerszegi Portré söröző, a tavalyi
bajnoké, a bükfürdői Fürdő étteremé lett a bronzérem,
s éppen csak lecsúszott a dobogóról a gödi Duna csárda, amely még tavalyelőtt végzett az élen. KomáromEsztergom megyét képviselő tatai Casablanca étterem
is jól szerepelt, s önmagában a 22 vendéglátóhelyet
számláló döntőbe kerülés is kitűnő eredmény tekintettel
a 314 nevezőre. Ráadásul ezen az olimpián is érvényes
volt a mondás: a részvétel a fontos, nem a győzelem.
A sörolimpiai választások nem titkolt célja a sörfogyasztás kultúrájának emelése, a csapolt sör népszerűsítése
volt. Ez sörpolitikai szakértők szerint egyértelműen kiválóan sikerült. Ráadásul kijelenthető, hogy a legnagyobb
nyertesek a sörpolgárok, hiszen a Dreher Sörolimpia
döntőjében igazán izgalmas és felszabadult pillanatokat
élhettek át.
T.O.

VISEGRÁDI OLDALAINK TÁMOGATÓI :
Danubius Spa & Conference Hotel
Visegrádi Ásványvíz
Nyári Bobpálya

VISEGRÁDI PALOTAJÁTÉKOK 2004. JÚNIUS 9-10-11.
Lovagi torna – lovas és gyalogos
bajvívás, íjász- és lovasbemutatók,
itáliai zászlósok
12.00 – 13.00: Lovagi hétpróba –úszás, futás, íjászat, falrafutás,
birkózás, lándzsavetés, lovaglás. A
gyõztes díja egy hátasló.
II. elõadás 13.00 – 14.30:
Lovagi torna – lovas és gyalogos
bajvívás, íjász- és lovasbemutatók,
itáliai zászlósok
15.00 – 16.30: Toldi verseny
elõdöntõje, valamint Visegrádi
Négyek Erõfesztivál cseh, lengyel,
szlovák és magyar bajnokokkal.
A Toldi versenyre nevezni Cseke
Lászlónál, a Tornapályán lehet,
legkésõbb 2004. július 12-én
12 óráig.
SZOMBAT
III. elõadás 17.00 – 18.30:
9.30 – 10.00:
Királyi Menet – a Fõ utcán a katoli- Lovagi torna – lovas és gyalogos
bajvívás, íjász- és lovasbemutatók,
kus templomtól a Királyi Palotáig
itáliai zászlósok
I. elõadás 10.00 – 11.30:
PÉNTEK

9.30 – 10.00:
Királyi Menet – a Fõ utcán a katolikus templomtól a Királyi Palotáig
I. elõadás 10.00 – 11.30:
Lovagi torna – lovas és gyalogos
bajvívás, íjász- és lovasbemutatók,
itáliai zászlósok
Az elõadások között megtekinthetõ
programkínálat:
13.00 – 14.00: Íjászverseny
15.00 – 16.00: Középkori labdajáték verseny
II. elõadás 18.00 – 19.30:
Lovagi torna – lovas és gyalogos
bajvívás, íjász- és lovasbemutatók,
itáliai zászlósok

VASÁRNAP

9.30 – 10.00: Királyi Menet – a
Fõ utcán a katolikus templomtól a
Királyi Palotáig
I. elõadás 10.00 – 11.30:
Lovagi torna – lovas és gyalogos
bajvívás, íjász- és lovasbemutatók,
itáliai zászlósok
12.00 – 13.00: Íjászverseny
II. elõadás 13.00 – 14.30:
Lovagi torna – lovas és gyalogos
bajvívás, íjász- és lovasbemutatók,
itáliai zászlósok
15.00 – 16.00: Toldi verseny
döntõje, valamint Visegrádi Négyek Erõfesztivál cseh, lengyel,
szlovák és magyar bajnokokkal.
III. elõadás 16.00 – 17.30:
Lovagi torna – lovas és gyalogos
bajvívás, íjász- és lovasbemutatók,
itáliai zászlósok

Közös érdek a pályázati alap

A FELLEGVÁR A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE LEHET

A

z idei Visegrádi Palotajátékoknak utoljára ad helyet a Királyi Palota udvara. Ennek az az oka, hogy
jövőre nagyszabású régészeti ásatások kezdődnek a
területen, így a nemzetközileg is ismert és elismert
rendezvény számára új helyszínt kell keresni. Hadházy Sándor polgármesterrel a Palotajátékok és a
város jövőjéről, a helyi vállalkozók szerepvállalásáról
beszélgettünk.
- Az idei Palotajátékoknak már
nem az önkormányzat a szervezője. Mi ennek az oka?

- Sajnos kevés a pénz, az idén nem
volt pályázati lehetőség sem az
ilyen jellegű rendezvényekre. Ezért
– természetesen az önkormányzat
anyagi segítségével – létrehoztunk
a szervezésre egy Kht-t, amelynek
a rendezés mellett az is a feladata,
hogy további forrásokat találjon.
Valamennyiünk érdeke, hogy évről-évre megvalósuljon a program,
hiszen a Palotajátékok hihetetlen
hasznot hoztak Visegrádnak.
Ismertségünk,
látogatottságunk,
idegenforgalmunk – így természetesen az ebből származó bevétel
is – sokszorosára nőtt. Az elmúlt
néhány évben például duplájára
emelkedtek az ingatlanárak.
- Ehhez szükség van a helyi
vállalkozók szerepvállalására
is. Ők hogyan látják ezt?

olyan ajánlatcsomagot állított össze,
amelyben italkóstolás, korabeli lakoma, bajvívó produkciók, reneszánsz
zene van, ráadásul itt minden
vendég királynak érezheti magát,
hiszen ajándékba egy-egy koronát
kapnak. Egy idő után a vállalkozó
arra is rájött, hogy szálláshelyre is
szükség van, ha itt akarja tartani a
vendégeit, ezért felújította a Sirály
szállót. Így a város is nyert, hiszen
az egyik legszebb pontját, a hajóállomás környékét rendbe hozták,

a vállalkozóhoz pedig tódulnak a
vendégek. Vagy említhetném a nyári
bob-pályát, amely először szintén
- Nagyon jó az önkormányzat kap- csak egy ötlet volt, mára viszont
csolata a helyi vállalkozókkal. 93- hatalmas tömegeket vonz.
ban határoztuk el, hogy bevonjuk
őket a Palotajátékok lebonyolítá- - A vállalkozók pozitív hozzállásába. Például az egyik dunabog- sa mellett azért az önkormánydányi fiatalember jelentkezett, hogy zatnak is vannak feladatai…
vállalja a vendéglátást. Néhány év - Természetesen az önkormányzat is
elteltével aztán arra jutott, hogy áldozott a környezet, a történelmi
az ilyesfajta turizmust érdemes to- emlékek megóvására, rendbe tételére.
vábbfejleszteni. Ezért beruházott, Egymilliárdot fordítottunk a Királyi
létrehozta a Renessaince éttermet, Palotára, ahol ma már kiállítások
ahol év közben csoportok számára láthatók, illetve a kerengő is régi
biztosít kisebb programokat a pompájában fogadhatja a vendégeket
Palotajátékok szellemében. Egy a helyreállítás következtében. Szeret-

nénk elérni, hogy a Fellegvár a Világörökség része legyen, ehhez EU-s
pályázatot írunk. Csak a pályázat
megírása, előkészítése ötven millió forintba kerül, és semmi sem garantálja,
hogy nyerni is fogunk. A Dunakanyar
sorsa a Bős-Nagymarosi rémálom
leállításával megnyugtatóan rendeződött. Az a feladatunk, hogy védjük,
óvjuk ezt a csodálatos környezetet.
Ebből a szempontból az elődeim,
illetve a korábbi önkormányzatok is
jó munkát végeztek, a lényeggel, az
értékmegőrzéssel jól foglalkoztak.
Ehhez a munkához is pénz kell, erre
pedig elsősorban pályázati forrásokra
van szükség. Itt máris felvetődik az
önerő kérdése, ami nem mindig áll
az önkormányzat rendelkezésére.
Szerencsére a város vállalkozói azt is
felismerték, hogy szükség van például
a Fellegvárhoz vezető út felújítására,
így hozzájárulnak egy közös pályázati
önerő alap létrehozásához.
- Új beruházásokkal is gazdagodott a város.

- A város szélén felépült új szálloda,
amely konferencia és rekreációs központ is egyben, maximálisan túlszárnyalta a hozzá fűzött reményeket.
A nyitás utáni óvatos becsléseket
jócskán felülmúlva, a számított 45
%-os helyett már az első időszakban
70 % fölötti volt a kihasználtság. Ez
az önkormányzatnak 60-70 millió
forint adótöbbletet jelent. A következő nagy fejlesztésünk a jachtkikötő
felépítése lehet. Már eddig is akadt
egy-két jelentkező a megvalósításra,
ám inkább csak ötleteik, terveik voltak, pénzük kevésbé. Ahhoz viszont
túl szép, és túl értékes a terület, hogy
elkótyavetyéljük. Ezért olyan befektetőre várunk, aki nem nyögvenyelősen,
apránként, hanem egy ütemben meg
tudja valósítani a kivitelezést.
v.k.
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004. április 1-jén megnyílt a Danubius Hotels Group
legújabb négycsillagos gyógy-, wellness- és konferenciaszállodája az ország egyik legszebb pontján,
a Dunakanyarban, a Lepencei Termálfürdő közvetlen
szomszédságában.
A szálloda 45 km-re Budapesttől,
a Duna partján található.
A 174 erkélyes, minden igényt
kielégítő szoba fürdőszobával, önállóan szabályozható légkondicionálóval, üzenetrögzítős telefonnal,
rádióval, hajszárítóval, mini-bárral,
szatellit-antennával ellátott televízióval, fizető mozicsatornával,
szobai széffel, internet-csatlakozási
lehetőséggel felszereltek.
Nem dohányzó-, összenyitható-,
Dunára néző-, valamint mozgássérültek számára kialakított szobák
is rendelkezésre állnak. A szálloda
szobáiból gyönyörű kilátás nyílik a
Dunakanyarra, a Pilisi-Visegrádi–
hegységre, és a Visegrádi Várra.
A csodálatos Duna és Lepence
Étterem 280 férőhellyel és dunai
panorámás terasszal, nemzetközi és

magyar ételspecialitásokkal, diétás
konyhával várja kedves vendégeit.
A vendégek rendelkezésére áll
továbbá a Türkiz Kávéház, a Topáz
Drinkbár és az Aquamarin Uszodabár is.
Spa & Wellness szolgáltatásaink:
külső- és belső élményfüdő, úszómedence 20 m, termálmedencék
(32 és 38 °C), pezsgőfürdő,
szabadtéri strandmedence napozóterasszal, szauna, aroma- és
gőzfürdő, szolárium, parafangó,
fitness terem, reggeli torna, aqua
jogging, squash, többféle maszszázsszolgáltatás.
Gyógyászati kezelések: orvosi
vizsgálat, orvosi tanácsadás és felügyelet, teljes fiziko-, balneo- és
elektroterápia, súlyfürdő, inhaláció,
parafangó kezelés, sókamra.

A termálvíz: Visegrád egyik természeti kincse az 1300 m mélységből
feltörő, 39 ° C-os, ásványvíz minőségű forrás. A szálloda termálfürdőjét
ez az értékes gyógyhatású víz táplálja, mely a szállodától csupán néhány
méter távolságra tör a felszínre.
Konferencia és bankett-lehetőségek:
A legkorszerűbb technikai eszközökkel felszerelt, légkondicionált
konferencia- és üléstermek, valamint
terasszal rendelkező éttermek ideális feltételeket biztosítanak vállalati rendezvények, konferenciák,
partnertalálkozók, bankettek, fogadások, koktélpartik, esküvők és
kerti partik megrendezésére. Igény
szerint hostess, tolmács, fényképész, élőzene és programajánlatok
állnak az Önök rendelkezésére.
A szálloda egyéb szolgáltatásai:
business center, 74 férőhelyes
mélygarázs, 100 férőhelyes parkoló,
ajándék bolt, utazási irodai szolgáltatások, autókölcsönzés, transzfer,
programszervezés, animátor, széf.

Nagyító alatt a Regio Regia Üzleti Magazin

AMIT ÖNÖK GONDOLNAK RÓLUNK…

A

z alábbiakban a tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának marketing szakos hallgatói által, arról a magazinról készített felméréseket
tesszük közzé, melyet éppen a kezében tart, Kedves
Olvasó. A tanulmány reprezentatív minta alapján, telefonos megkérdezéssel készült.
Lapunk külső megjelenése a megkérdezettek többségének elnyerte tetszését
(53%), és 33 %-uk az ötös skálán
négyes érdemjegyre tartotta érdemesnek.
Közepesnek, vagy annál rosszabbnak
mindössze 14 % ítélte külsőnket.

A KÜLSŐSÉGEKRŐL

%-a tartja szükségesnek, vagy nagyon fontosnak, hogy vállalkozásuk
valamilyen formában megjelenjen a
Regio Regia Üzleti Magazinban, és
körülbelül ennyien tisztában is vannak a bemutatkozási lehetőségekkel,
azok feltételeivel.

TARTALOM –
A FORMÁHOZ

ÖSSZESÍTETT KUTATÁSI
EREDMÉNY

lapunknak. A fennmaradó rész
negyede nem olvassa, vagy nem
kapja a lapot. Ez utóbbi meglepte
szerkesztőségünket, hiszen magazinunkat postai úton, névre szólóan
terjesztjük.
A magyarázat, a kutatás alapján a
következő: „Túl sok kiadvány érkezik, elveszik a többi reklámkiadvány
között”, illetve: „Az asszisztens
veszi át, gyakran nem jut el a célszemélyhez”.
Reméljük, hogy lapunk azért egyre
jobban kitűnik a reklámkiadványok
közül, hiszen a célunk nem egy
hirdetési magazin szerkesztése.

Rovataink, témáink a felmérésben A felmérés eredményeként azt ta- A – mára a média által mostohán
szereplők több mint felének elnyerte pasztaltuk, hogy a megkérdezettek kezelt – közérdekű, közszolgálati
tetszését, és kicsivel többen vannak több, mint fele rendszeres olvasója információk, és elgondolásaink szerint hasznos adatok a Regio
azok, akik a közölt inRegia Üzleti Magazint talán
formációkat hasznosnak
az Ön irodájában is megkütartják.
(Reményeink
lönböztetik a reklámújságok,
szerint ez a mutató egyre
szórólapok tömegétől. (És
feljebb kúszik – várjuk
álmaink szerint a munkaejavaslatait, ötleteit a
rőpiac minőségi változása is
szerkesztőségünkbe,
várható abból a szempontKedves Olvasó!!) A
ból, hogy a névre szóló kül„Mennyire tartja fondeményeket
ténylegesen
tosnak egy ilyen lap
a
címzett
asztaláig
sikerül
jelenlétét a piacon?”
továbbítanunk…)
kérdésre az ötös skálán
közepesre 31 %, míg
Tarthatatlanul
sokan
négyesre és ötösre 63
nem ismerik azonban,
% osz-tályozott. Mahogy milyen módon
gazinunk áprilisi, régiós
kerülhetnek
lapunk
szintre való bővülését
hasábjaira.
Szeretnénk, ha minél többen
mindössze a válaszadók
fordulnának
hozzánk
16 %-a tartotta egyálbizalommal
e-mailben
talán nem, vagy kevésbé
az info@regioregia.hu
fontosnak. (!)

ÉS AMI
ÖNÖKRE
VONATKOZIK

A megkérdezettek 65

címen, telefonon vagy
faxon a 34/310-971-es
számon, illetve személyesen Tatabányán, a
Táncsics M. u. 51. szám
alatt. Kollégáink várják
érdeklődését!

Két nap…Két éjszaka… Két óra…

VII. FLÚGOS FUTAM, AZAZ 50 ÓRA A
HOKEDLIN – BIOPETROL KUPA

A

legőrültebb horgászok augusztus 20-21-22-én
hetedszerre is összegyűlnek Tatán, a Fényes Fürdő horgásztaván, hogy részt vegyenek a két napon,
két éjszakán és két órán át tartó, maratoni halfogó
versenyen. A társaság java már ismerős, hisz évről
évre visszajár, a hangulatról pedig legendákat mesél
Odler Károly, az Aranyponty Horgász Egyesület titkára, a verseny főszervezője.
– A versenynek szigorú szabályai
vannak, melyek megszegése kizárással jár. A legfeljebb harminc, három
fős csapat helyét és nevét sorsoljuk,
az ötven óra alatt minimum egy versenyzőnek a bot végénél kell ülnie
és egy csapat maximum két bottal
horgászhat. A zsákmányt mérlegelés után halfajonként, grammonként
pontozzuk és folyamatosan összesítjük számítógépen. A verseny állásáról óránként a hangosbemondón
keresztül hírt adunk, ezzel is ösztönözzük a pecásokat. Szabályzatunk
ugyanakkor nem tiltja a jókedvet,
nevetést, disznó vicceket és az alkoholfogyasztást sem korlátozzuk.
A nagy esemény előtt 12 mázsa
halat telepítünk a tóba, de eddig
még - az első nap kivételével – ők
bizonyultak ravaszabbnak. Tavaly
jelölt pontyok is kerültek a vízbe,
melyek kifogása külön nyereménnyel
járt. Volna. Természetesen egy sem
akadt közülük a horogra. A bátor,
kitartó, és ha lehet, amatőr horgászokat nem zárjuk el a külvilágtól,
kísérőket mindig is lehetett hozni,
akik bőszen végigszurkolják az
ötven órát – általában a strand me-

dencéjében, de lélekben a versenyzőkkel – és ha időben jelentkeznek,
a gyönyörűen felújított strandfürdőn
még faházat is bérelhetnek.
– Ez a leghosszabb horgászverseny – mondhatni, a világon. 48+2 órán keresztül mindenki azt eszik, amit kifog?

– A versenyzők a futamidő alatt
teljes ellátást kapnak, de a kísérőket
sem hagyjuk éhen veszni. Van egy
szuper szakácsunk, aki a földrész
legízesebb halászléjét főzi, de a
többi étkezés alkalmával is bőven
számolunk – így jut is, marad is.
A félszáz óra hangulata jól megfigyelhető szakaszonként változik.
A nyitáskor mindig van valami kis
móka, hogy már rögtön az elején
garantáltan mindenki bolondot csináljon magából. A résztvevők nagy
része komoly beosztásban dolgozik,
de ez alatt a két nap, két éjszaka és
két óra alatt nincs sem igazgató, sem
tulajdonos, sem operátor. Pecások
vannak, akik idióta csapatnevek
(például „taknyos macák”) alatt versenyeznek. Kezdéskor halfogás van,
teljes odafigyeléssel – ilyenkor még

a legcsinosabb hölgyek is mustrálatlanul maradnak. Estére már oldódik
a hangulat, az ellenfelekből lassan
versenytársak lesznek. Az első éjjel,
és a (már-már kereskedelmi mennyiségű) „vegykó” (jó kis házi pálinka)
elfogyasztása után a viszony már
cimborás. A második nap láthatóvá
válik a világ azon része is, amelyik
a tavon, boton, úszón kívül létezik,
nap végére már csak ez a fennmaradó rész bír éltető erővel. A második éjjel a legnehezebb. Hajnal két
órára majdnem mindenki kidől, szinte
röfög a nád a horkolástól. Amelyik
csapat napfelkeltéig kibírja, és nem
vonul „testületileg” aludni, annak
már szinte nyert ügye van. Az utolsó
órákban próbálnak szépíteni az eredményen, de ez még mindig legalább
50 %-ban a halakon múlik.
Az eredményhirdetés után, sátorbontás közben a résztvevők már
vállveregetve búcsúzkodnak egymástól, és ígérik, hogy legkésőbb
egy év múlva ugyanitt találkoznak.
Az együtt töltött idő alatt évről
évre új poénokkal, hatalmas bulik
élményével leszünk gazdagabbak,
és ha ezt a halak látják, több vész
el röhögőgörcsben, mint kifogatás
által, ebben biztos vagyok.

A VERSENY RÉSZLETEIRŐL
BŐVEBBEN OLVASHATNAK AZ
ARANYPONTY.UW.HU
WEBOLDALON !

Vitkóczi Éva

"Sváb" község a Vértes peremén

PUSZTAVÁMON JÁRTUNK

A

z egykori Ondód, Vám és Nána települések összeolvadásából keletkezett a mai Pusztavám község,
amely Fejér megyében, a Móri-árok peremén, a Vértes
hegység északnyugati előterében fekszik. Fiatal polgármesterük, Merkatz László első ciklusát tölti, ám
máris sok eredményről számolt be lapunknak.

Merkatz László a szállodaipart
– előbb Székesfehérváron az Alba
Regia Szálló főkönyvelője, majd
a Jancsár Szálloda vezetője volt
– hagyta ott a polgármesterség
kedvéért. Tősgyökeres pusztavámiként – felesége is a helyi postán
dolgozik, kislánya most nyolcadikos
– jól tudja, hogy a falu gazdasági
helyzete nagyban függött és függ
a területük mellett és alatt húzódó
Márkushegyi bányaüzemtől.
-A bánya, azaz a Vértesi Erőmű
községünk legnagyobb adófizetője, anyagi jólétünk nagyban
függ az ő adóforintjaiktól. Jó a
kapcsolatunk a vezetőkkel és az
itt dolgozókkal – 150 pusztavámi embernek is munkahelyet
adnak -, de tisztában vagyunk
vele, hogy fel kell készülnünk arra
az időszakra, amit most 20102012-re tesznek, azaz a bánya
bezárására. Településrendezési
tervünkben iparterületet jelöltünk
ki, ahol új üzemek telepedhetnek
le, jelenleg ez az elképzelésünk a
szakhatóságok előtt van engedélyeztetésre. Több olyan céggel
vettük fel a kapcsolatot, akik korábban már építettek ipari parkokat,
közülük azt fogjuk kiválasztani, aki
befektetőt és építőt is hoz magával.
Földrajzi elhelyezkedésünk, könnyű
megközelíthetőségünk
lehetővé
teszi, hogy a környékbeli városok
(Mór, Tatabánya, Székesfehérvár)
nagy gyárainak beszállítói nálunk
telepedjenek le, illetve "sváb" község lévén számítunk német cégek

érdeklődésére is. Persze a helyi
vállalkozókat is arra ösztönözzük,
hogy a létrehozandó ipari területen
működjenek tovább.
Pusztavámról a munkaképes lakosság 50 %-a eljár dolgozni Mórra,
Oroszlányba, Tatabányára. Mivel
jól képzett villamos- és fémipari
szakemberekről van részben szó,
nekik lehetőségük lesz a jövőben,
az új cégek megtelepedésével újra

itthon dolgozni. Ha sok is az ingázó, valamennyien erősen kötődnek
falujukhoz, amit a gazdag kulturális
és közösségi élet is bizonyít.
- A különböző egyesületek, egyházak, klubok és művészeti csoportok szinte valamennyi pusztavámi
polgárnak lehetőséget biztosítanak
a közösségi életre. Vigyázunk
nemzetiségi
hagyományainkra,
van felnőtt és gyermek fúvósze-

nekarunk, iskolai és települési
tánccsoportunk, német nemzetiségi
énekkarunk és sramli-együttesünk.
Az iskolába járó kétszáz gyerekből ötvenen tanulnak muzsikálni
valamilyen fúvós hangszeren! Az
állami és községi ünnepélyeken, a
hagyományos rendezvényeken tehát
nem szűkölködünk olyanokban, akik
színvonalas műsort adnak, de együtteseink rendszeres résztvevői a
mások által rendezett nemzetiségi
fesztiváloknak is.
A művészeti együttesek mellett
nagyon aktív a polgárőrség, a
horgászegyesület, a focicsapat
(ők nem hagyták félbe a Bozsikprogramot!), a szép eredményeket
felmutató sakkszakosztály, a
nyugdíjas klub és a mozgássérültek klubja. Az evangélikus
és a katolikus egyház a település
rendezésében, kegyeleti park
kialakításában, a hitoktatás megszervezésében kiváló partnerek.
Gazdag Pusztavám testvér települési megállapodásokban is.
- Tizenöt éves barátság fűz
bennünket az osztrák Nickelsdorfhoz, akikkel a mostani
falunapon erősítettük meg
aláírásunkkal a testvér települési
megállapodást. Pusztavámról
nagyon sok németajkú polgárt
telepítettek ki a München
melletti Geretsriedbe, így velük igazán élő a kapcsolatunk.
Rajtuk keresztül ismerkedtünk meg
Clermont-Fernand elővárosával, a
francia Chamalierssel, amelynek delegációját szintén vendégül láthattuk
a Pusztavámi Napokon.

FEJÉR MEGYEI OLDALAINK
TÁMOGATÓI :
Pusztavám község Önkormányzata
Bicske város Önkormányzata
Montáltech Kft

Bár Pusztavám szinte összkomfortos település, mindenhol van áram, vezetékes víz, telefon, kábeltévé és teljes
körű a gázellátás, bőven akad még tennivaló.
- Távlati céljaink között kiemelt helyet foglal el a szennyvízcsatorna megépítése,az úthálózat, és a felszíni vízelvezetés rendbetétele. Környezetvédelmi programunk
keretében a gyerekekkel közösen feltárjuk az illegális
szemétlerakókat, szelektív gyűjtőszigeteket alakítunk ki.
Az utóbbi években sok fiatal költözött hozzánk, így nő
a születések száma, de még mindig több az elhalálozás.
Szeretnénk 22 új építési telket kialakítani a letelepedés ösztönzésére. Erre jelentős igény mutatkozik, de
kérelmünkre a Nemzeti Földalaptól mindezidáig nem
kaptunk választ. Probléma még, hogy számos pályázaton nem indulhatunk, hiszen túl magas az egy főre eső
adóösszeg a faluban, átesik a limiten, így alig 40 milliós
állami támogatást kapunk csak évente közfeladataink
megoldására. Ez kevés, de például az oktatást immár
közalapítvány formájában bonyolítjuk, így rendelkezésünkre áll a normatíváknak megfelelő összeg.

Könyvajánló

POLGÁR PÉTER ANTAL:
„IDŐ SETÉTEDÉK…”
(A HALVACHS-TRAGÉDIA)
Pusztavám – 1956. A forradalom híre elér a faluba, békés úton eltávolítják a korábbi vezetőket,
lerombolják az önkényuralmi jelképeket. Hosszú
beszédek hangzanak el a tanácsháza előtt, többek
közt Halvachs Istváné.
A hatalom persze november után bosszút áll. Internálások, börtönbüntetések, megalázás. Hősünkre
– aki több hónap után visszaszökik falujába – pusztavámi pufajkások várnak, akik nem ismernek kíméletet, kegyelmet. Agyonverik, mint egy kutyát…
A dokumentum-könyv korabeli jegyzőkönyvekből,
a még élők visszaemlékezéseiből állít méltó emléket
a meggyalázott, ártatlanul meghurcolt Halvachs Istvánnak, és az ő sorsán keresztül valamennyi egykori
forradalmárnak.
A könyv megrendelhető a Fejér Megyei Levéltártól.

Veér Károly
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FALUNAPOK
PUSZTAVÁMON

únius 10-e és 13-a között Pusztavámon, számos külföldi és hazai
vendég közreműködésével rendeztek
ünnepi fesztivált. A rendezvényen
vendégül látták a sváb község testvértelepüléseit, persze számos program
szórakoztatta a hatalmas sörsátorban a nagyérdeműt. Mazán Sándor
képei Pusztavámon készültek.

A „csendes őrültek”, azaz a pecások horgászversenyen mérték össze tudásukat.
Az esemény vesztesei persze a tóban addig vidáman úszkáló halak voltak.

Az ünnepi zenés felvonuláson a helyi művészeti csoportok
mellett a testvértelepülések együttesei is részt vettek.

Úgy látszik a geretsriedi fúvósoknál nem lesz baj az utánpótlással, ez a
kicsi is közelről szívja magába a kultúrát, zenélő édesapja karjaiban.

Intenzív fejlesztések indultak

BICSKE NEM ALVÓVÁROS II.

F

ejér megye északi részének gazdasági, kulturális
központja, Bicske, nagyon jó földrajzi elhelyezkedésű település. Az M1-es autópálya és a 100-as főút
mellett, Budapesttől és Tatabányától egyaránt szinte
sóhajtásnyira fekszik, így logisztikai szempontból ideális minden megtelepülni vágyó cégnek. Az első ciklusát
töltő Szántó János polgármester, és Molnár Julianna
jegyző tájékoztatta lapunkat munkájukról, terveikről.

INTENZÍV IPARTELEPÍTÉS

Az elmúlt évtizedben olyan intenzív
ipartelepítés, fejlesztés indult a térségben Budapesttől kiindulva, hogy a
főváros és Bicske közti zöldmezős területek szinte teljesen beteltek. Ez azt
jelentette, hogy most már közvetlenül
a város környéke került sorra az egyes
gyárak telepítésénél, ami komoly beruházásokra ösztönözte a bicskeieket.
Hatalmas szervezőmunka kezdődött.
Az elmúlt másfél évben a beruházások ösztönzése érdekében elkészült a
városhoz tartozó, az ipartelepítésnél
szóba jöhető terület rendezési terve.
Szinte hetente jelentkeznek újabb és
újabb cégek, akik itt szeretnék felépíteni üzemüket, gyárukat.
Mindez annak tudatában történik,
hogy 2000-től Bicskén már az
Európai Uniós feltételeknek megfelelő, jogharmonizált adórendelet
van érvényben. Ez azt jelenti, hogy
a letelepülő cégek semmiféle adókedvezményben nem részesülnek.
Ennek ellenére nagyon jó az adó-

fizetési morál, ami kiszámítható, stabil alapokon nyugvó tervezést tesz
lehetővé a város vezetői számára.
Legnagyobb adófizetőjük, a SPAR
Magyarország Kft. a közelmúltban adta
át kibővített raktárházát, és hamarosan
megkezdi a termelést egy kamionalvázakat gyártó cég, amely 2-500 főnek
biztosít újabb munkalehetőséget. Lapunkban is beszámoltunk a napelemeket gyártó, német tulajdonú Sol@Mio
Rt. üzemegységének alapkőletételéről,
amely további 600 munkahelyet alakít
ki. Így lehetőség nyílik arra, hogy sok
ingázó bicskei polgár (a munkaképes
lakosság 60%-a ilyen) otthon találhassa meg számítását. A munkanélküliség
egyébként sem jellemző, hiszen 1995
óta stagnál, mindössze 2,5 %-os.

FEJLESZTÉSEK AZ OKTATÁSBAN ÉS AZ ÚTHÁLÓZATBAN

Bicskén egy megyei fenntartású középiskola, három hagyományos és
egy eltérő tantervű, (szintén megyei
kézben lévő) és egy egyházi kezelésű

általános iskola, valamint három óvoda
működik. Ez utóbbiak esetében sok a
tennivaló, hiszen a három óvoda jelenleg hat épületben dolgozik, így
körvonalazódott egy nagyszabású,
86 milliós beruházás. A 450 gyerek
elhelyezésére bővítésre, racionalizálásra, korszerűsítésre van szükség.
Így a Kakas Óvoda jelenlegi négy
csoportjához további négy csatlakozik, kiváltva a kisebb, korszerűtlen elhelyezést. Persze a szülők aggódnak,
hogy messzebb kell hordani a kicsiket,
de a közlekedés racionalizálásával ez
a probléma is megoldható.
Új tornaszoba, foglalkoztató helyiségek és tanuszoda épül, a tervek
elkészültek. Így valamennyi bicskei
óvodás végre megfelelő körülmények között töltheti gyermekkorát.
A bicskei utak (mint általában az
országban mindenütt) nincsenek a
legjobb állapotban. A felújításhoz
az anyagi hátteret a kommunális
és a gépjármű adó 50 %-ának az
útalapba történő emelésével teremtették meg. Így kerülhetett sor öt út
építésének befejezésére. Tavaly négy
utcát újítottak fel, és idén is tervezik
a munkálatok folytatását. A lyukak
betömésével, a kátyúzással igyekeznek élhetővé tenni Fejér megye legészakibb városát, valamennyiük lakhelyét, a gyönyörű fekvésű Bicskét.
Veér Károly

Programajánló

KASTÉLY ESTEK 2004
BICSKE - JÚLIUS 3-TÓL AUGUSZTUS 20-IG
JÚLIUS 3. (SZOMBAT) 16 ÓRA
FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ

A főbb szerepekben:
Csongrádi Kata, Bánffy György, Körtvélyessy Zsolt,
A Bicskei Fúvószenekari Egyesület Fesztivál Fúvószene- Cs. Németh Lajos, Benkő Péter
Koreográfus:
karának és vendég együtteseinek hangversenye
Berzsenyi László
Vezényel: Csizmadia László
A koncert előtt a Kastély Esteket megnyitja:
Szántó János, polgármester

JÚLIUS 10. (SZOMBAT) 20 ÓRA

A Magyar Állami Népi Együttes vendégjátéka:
Verbunkos
Művészeti vezető: Mihályi Gábor
Harangozó-díjas

JÚLIUS 17. (SZOMBAT) 20 ÓRA

AUGUSZTUS 14. (SZOMBAT) 20 ÓRA:

A Honvéd Táncszínház előadásában a Kárpát-medence legszebb táncai: Magyar Táncszvit
Kísér:
Hegedős együttes
Rendező-művészeti vezető:
Novák Ferenc

AUGUSZTUS 20. (SZOMBAT) 18 ÓRA:

Kastély Fesztivál
Kálmán-Kardos: Marica grófnő
Nagyoperett a főszerepben Csonka Zsuzsával és Leb- A Nyári Kastély Estek záró gálaműsora
lanc Győzővel
További szereplők:
Teremi Trixi, Kiss Zoltán, Medgyesi Mária, Benkóczy
Zoltán, Kalmár Magda, Mucsi Sándor és Magasházy
István.
Közreműködik a Szemiramisz Kamarazenekar.

JÚLIUS 24. (SZOMBAT) 20 ÓRA:

Brandon-Aldobói-Szenes: Charley nénje
Zenés diákcsíny három felvonásban
A Turay Ida Színtársulat előadása
Rendező: Nagy Miklós
Szereplők: Nagy Miklós, Ács Bálint, Várfi Sándor,
Marik Péter, Rába Tímea, Kontra Barbara, Poktivtsák
Mónika, Rák Kati, Makrai Pál, Valkay Pál

JÚLIUS 31. (SZOMBAT) 20 ÓRA:

A Rajkó zenekar és Tánckar műsora: Folklórest
Műsoron:
Brahms V. magyar tánca, Méhkeréki, Üveges, Palotás,
Repülj fecském, Monti csárdás, Pacsirta, stb…

AUGUSZTUS 7. (SZOMBAT) 20 ÓRA:

A Turay Ida Színtársulat és a Budapesti Kamaraszínház bemutatja: Énekelj Déryné!
Zenés történelmi komédia két részben
Rendező: Csongrádi Kata

Lakossági és vállalkozói folyószámla vezetés (rendszeres
és egyedi átutalási megbízások)
Számlán belüli lekötések, mind a lakossági mind pedig a
vállalkozói ügyfelek részére
Betételhelyezési lehetőség rövid és hosszú távra
Kedvezményes és piaci kamatozású kölcsönök nyújtása
(MIDI hitel)
Lakossági (Eurocard/Mastercard Standard, Cirrus/
Maestro) és vállalkozói (Eurocard/Mastercard Business)
bankkártyák forgalmazása

BEMUTATJUK A DUNAFERR-ART
DUNAÚJVÁROS ALAPÍTVÁNYT

K

lein Andrással, az alapítvány kuratóriumának méret és formaalakítási lehetőségeiben
elnökével beszélgettünk, a különleges küldetést is új alternatívát nyitott a szobrászat
hagyományosan alkalmazott anyagai
vállaló civil szervezet tevékenységéről.
mellett. A dunaújvárosi művésztelep
A Dunaferr-Art Alapítvány 1990- is. Az alkotótelepi újság kiadásával pályázati felhívásában már a kezdeben alakult, és tevékenységében a bemutatjuk a táborban elkészült tektől éppen ezeket hangsúlyozta és
különféle alakú acéltermékek mű- műveket. Gyűjteményes katalógus kínálta fel a szobrászok számára: a
vészeti felhasználására ösztönözte készül a Nemzetközi Acélszobrász Dunai Vasmű adta technológiát és az
az alkotókat. A céljainak elérése Alkotótelepen készült művek bemu- ott gyártott termékeket.
érdekében 2-4 évente művészeti tatására 4-8 évenként.
alkotótáborokat hoz létre, illetve tá- Szakmai publikációk a helyi és az orszá- – Milyen közeli nagy akcióra
mogat. Ezen táborok előnye, hogy gos sajtóban, valamint az International készülnek?
az alkotóknak nem kell részvételi
– Szeptemberben gyűjteményes kisdíjat fizetni, azonban munkáikból
plasztikai kiállításra készülünk, amely
egyet otthagynak Dunaújvárosban.
12 alkotótelep fémszobrait hivatott
bemutatni. A szép számú hazai és
– Milyen feltételek közt dolgoznemzetközi művészeket felvonultató
hatnak az alkotók a táborban?
táborok újabb alkotásokat tudnak
– Daruzható üzemcsarnok vagy
adni a Dunaújvárosi Szoborparknak.
műhely, eszközhasználat, enerAz alkotások megtekinthetők az
gia, jól képzett szakemberek, és
interneten: www.partvedelem.hu
mérnöki tanácsadó szolgálat áll
T.O.
a művészek rendelkezésére. Ezen
kívül bérelt lakásokban szállást
és étkezés biztosítunk részükre.
Természetesen
munkavédelmi
kiképzést, munkaruhát, védőfelszerelést, öltözőt és tisztálkodási
lehetőségeket biztosítunk a zavarta- Sculpture Center szakmai, havonta
megjelenő folyóiratában, a Sculpture
lan munkához.
aktuális számában találhatók.
– Milyen kapcsolódó programokkal rendelkezik a tábor?

– Az alkotótelep végére a művészek által kiválasztott alkotásokat a
Duna-parti szoborparkban helyezzük el. A telep befejezése kapcsán
kisplasztikai kiállítást rendezünk. A
résztvevőket 3-4 alkalommal a 6
hét alatt szakmai kirándulásra viszszük, melynek keretében művészeti
gyűjteményeket mutatunk be és helyi
művészekkel szakmai találkozókat
szervezünk. A helyi és az országos
médiát folyamatosan tájékoztatjuk a
telep előkészítését megelőzően egy
hónappal, a telep működése alatt
végig és a zárást követő időszakban

– A fémszobrászat milyen tapasztalatokat mutat az alkotók számára?

– A fém, a vas használata az egyetemes művészetben - a modern építészettel is összefüggésben - a második
világháború után kezdett elterjedni.
Olyan világhírű művészek alkalmazták
plasztikáik anyagául, mint Claes Oldenburg, Alexander Calder, Eduardo
Chillida vagy Jean Tinguley. E matéria
- tulajdonságaiból fakadóan - szinte
korlátlan lehetőségeket kínált a szobrászat számára, nemcsak a különböző
megmunkálási módok révén (öntés,
kovácsolás, hegesztés, stb.), hanem

Tíz éve piacvezetőként

BEMUTATKOZIK A MONTÁLTECH KFT.

S

zékesfehérváron, a Seregélyesi úton található, a
fő profiljaként álpadlókat gyártó Montáltech Kft.
telephelye, üzemcsarnoka. A hazai piac meghatározó szereplője ma már teljesen magyar tulajdonban
van. A cég résztulajdonosa és ügyvezető igazgatója,
Fülöp Tamás mutatta be tevékenységüket.

A Montáltech Kft. korábbi jogelődjei révén 1994 óta gyárt
Magyarországon egyetlen cégként
álpadló elemeket és vált a hazai
piac meghatározó szereplőjévé a
szárazépítészetben.
– Az általunk gyártott álpadló
szerkezetekből – kezdi a beszélgetést Fülöp úr – elsősorban irodák,
oktatótermek, számítógépközpontok, géptermek, gyártócsarnokok,
raktárak szerelhető kettőspadozata
alakítható ki. Nagy előnye, hogy
a különböző energetikai, elektromos és kommunikációs vezetékek,
fűtési és szellőzési rendszerek
elhelyezése könnyen megvalósítható az álpadló szerkezet
alatti térben. A helyiség
padozatának süllyesztése és
emelése egyszerűen kivitelezhető. A szerkezet bárhol
roncsolás nélkül megbontható, ezáltal könnyen lehet
utólagosan újabb berendezéseket, vezetékeket, csatlakozási pontokat telepíteni. A
bonthatóság megkönnyíti az
álpadló szerkezet alatt lévő
vezetékek, gépészeti szerelvények javítását, karbantartását,
bővítését és tetszőleges irányú
vonalvezetését is.

A magyarországi álpadló
gyártásának története meglehetősen kacskaringós. A
jelenlegi terület 1994-ig a
fémhomlokzatokat, portálokat
gyártó Fémmunkás Vállalat

birtokában volt, és a 25 hektáron
fekvő 6000 m2-es üzemcsarnokot
ekkor a német Rheinhold & Mahla
cég vásárolta meg.
– Az anyacég székhelye Münchenben volt – meséli az ügyvezető
igazgató. – Ott aztán leszerelték
a gépeket, és Magyarországra hozták. A fő profil az alumínium, üveg
és fém homlokzatok, portálok előállítása volt. Ugyanakkor az R & M
AUSBAU belsőépítészeti Gmbh
foglalkozott álpadló gyártással saját
üzemében Ingoltstadtban, ez az
üzem is Székesfehérvárra költözött.

94 és 99 között csak nem kizárólag a német piacra gyártottunk álpadlót. Ekkor a németek a németországi nagyarányú piacbeszűkülés
miatt a termelés megszüntetésére
határozták el magukat. Összedugtuk a fejünket, alapos piackutatást
végeztünk, és úgy döntöttünk,
hogy megvásároljuk a gépeket. Így
került a tevékenység a Montáltech
Kft.-hez 2000-ben. Valamennyi
dolgozót megtartottuk, sőt négy
új embert is felvettünk. Így ma
15 fizikai és 6 szellemi alkalmazott
alkotja a csapatot. Három év alatt
kifizettük a részleteket, eközben
intenzív magyarországi jelenlétet
kezdtünk építeni. Ez azt jelentette,
hogy minden hazánkban épülő
irodaház, raktár kivitelezésére pályáztunk. Megtörtént termékeink
minősítése, így kereskedelmi forgalomba hozhattuk azokat. 2001-ig

az álpadló elemeket kizárólag nagysűrűségű forgácslapból állítottuk
elő, később termékválasztékunk
bővítésként, a fokozott tűzvédelmi
követelmények teljesítése céljából
felvettük a gyártási palettára a Knauf cég alapanyagából készülő, nem
éghető gipszrost alapú álpadlót is.
Az álpadlók különböző felső burkolattal láthatók el a megrendelői
igényeknek megfelelően.
– Gyártunk és forgalmazunk – folytatja Fülöp úr – PVC, linóleum,

gumi, tűfilc és szőnyegborítású termékeket. Megfelelő felsőburkolat
kiválasztásával a kívánt elektromos
levezetés hozható létre. Saját üzemünkben a legkorszerűbb német
technológiával állandó ISO 9001
minőségirányítási rendszer alkalmazásával egyenletes minőséget, rugalmas gyártási lehetőséget és szakszerű szerelést biztosítunk.

A Montáltech Kft. az elmúlt évben
nyitott a lakosság felé is, és kapacitásának 10 %-ában kül- és beltéri

ajtókat, valamint válaszfalrendszere- tosan készül rá, hogy valamikor
ket, WC fülkéket is gyárt.
a helyemre álljon. Az én pályám
korántsem volt ilyen egyenes ívű.
- Ajtóink egy részét Erdélyben Vízépítő mérnöknek tanultam, majd
állítják elő, egy csíkszeredai magyar elvégeztem a kereskedő-közgazdász
céggel együttműködve piacot bizto- szakot is. Imádtam a Balatont (ma is
sítottunk számukra. Így a korábbi Balatonszabadiban lakom), 73-tól
havi 60 ajtó helyett mára 400-at 86-ig a balatoni vízügyi kirendeltgyártanak. Cégünk által kifejlesztett ségen voltam főépítésvezető, ebben
WC válaszfalrendszer és térelválasz- az időszakban épült a Balaton
tó falak segítségével, színekkel és körüli regionális szennyvízgyűjtő
formai változtatásokkal kialakítható rendszer és a nagy, több km hosszú
egy, a műszaki követelményekkel szabad strand: Zamárdi-Szántód,
harmonizáló esztétikus térelválasz- Ezüst part, Arany part. Majd az
tási forma, a köz- ominózus Bős-Nagymarosi vízépületeknek eme lépcső építéséhez helyeztek, ahol
nélkülözhetetlen minden, amit csinálni kellett volna,
helyiségeiben is. A ellentmondott annak, amit tanultam
modern, korszerű és addig tapasztaltam.
gyártástechnológia, Nem is bírtam sokáig, a Vegya kiváló minőségű épszer Rt.-hez szerződtem németalapanyagok páro- országi munkára. Csatorna rendsulnak munkatársaink szereket újítottunk fel, lakóházakat
sokéves tapasztala- építettünk az egykori Kelet-Némettával, ami garantálja országban – nyugati valutáért.
a kitűnő minőséget Aztán 96-ban úgy döntöttünk a
és a hosszú élettar- nejemmel – aki ma a Siómente Rt.
tamot.
kereskedelmi igazgatója –, hogy a
fiam magyar középiskolába járjon,
Fülöp Tamás ugyan így hazaköltöztünk. Németországi
még csak ötvenegy munkám során jó kapcsolatot tartotéves, de máris kopogtat az ajtón tam a Rheinhold & Mahla céggel,
az utánpótlás, természetesen a csa- és Bikádi János úrral, aki akkor a
ládból. Fia – aki jelenleg a Gábor cég kelet-európai igazgatója és a
Dénes főiskola levelező tagozatos magyarországi Kft-k ügyvezetője
hallgatója – máris az ajtó bemuta- volt. Amikor megkerestek, örömmel
tóterem vezetője. Érdeklődő, aktív jöttem Székesfehérvárra dolgozni.
fiatalember, aki szinte kiköveteli Kezdetben a belső építészeti üzmagának az újabb és újabb felada- letág ágazatvezetője voltam, majd
tokat, megmérettetéseket.
2000 szeptemberétől irányítom az
álpadló üzemet.
– Örülök, hogy a fiam személyében
biztosított az utánpótlás – búcsúzik
az ügyvezető igazgató. – Ő tudaVeér Károly

MONTÁLTECH ÉPÜLETSZERKEZET GYÁRTÓ KFT.
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, SEREGÉLYESI ÚT 184/7.
TEL: 22/534-291, FAX: 22/534-292
WEB : WWW.MONTALTECH.HU; E-MAIL: ALPAD @MONTALTECH.HU

Világszínvonalú amatőr zenekar

BESZÉLGETÉS PAUER LÁSZLÓVAL

O

lvasgatom a Tatabánya Városi Fesztivál Fúvószenekar - a továbbiakban: “zenekar” - történetét. Külföldi fellépések: Németország, Görögország,
Szlovákia, Svájc, Ukrajna, Franciaország. A teljesség
igénye nélkül. Harminc éve működik a megyeszékhelyen az együttes, először úttörő, később ifjúsági előtaggal, majd a mostani nevén. Mégsem érzem, hogy
– az őket megillető mértékben – a köztudatban lennének. Javaslom, figyeljünk rájuk, nézzük, hallgassuk
őket! Érdemes...
– Ön mióta tagja az együttesnek?

belül huszonkét év. Természetesen,
mint minden együttes, mi is nagy
hangsúlyt fektetünk az utánpótlásnevelésre. Ennek fő bázisa Környe,
ahol 6-8 éve kezdtünk el zenét
tanítani, akkor még szakkör jelleggel, majd a művészeti iskola keretei
között folytattuk a képzést. A
zenekarból többen is tanítanak itt,
én személy szerint trombitát és
tenorkürtöt.

– Még a kezdetek kezdetén,
1974-ben kerültem ide gyerekként,
aztán öt év elteltével hivatásos katonazenész lettem, a tatai katonazenekarban trombitáltam, majd 1991ben hívtak vissza, Magyar József
betegsége miatt. Akkortól főállású
karmesterként dolgoztam itt. Ma a
főállás már nincs, de Szabó Ferenccel
– ő a másik karmester – közösen továbbra is vezetjük a zenekart.
– Milyen típusú rendezvényeken, milyen repertoárral szok-

– Hány embert, milyen korosz- tak fellépni?
tályt foglalkoztat a zenekar?
– 1992-ben hagyományteremtő
– Ötvenen vagyunk, a hetedikes- céllal rendezték meg a Közműnyolcadikos diákoktól a negyvenes velődés Házában az első újévi
korosztályig. Átlagéletkorunk körül- koncertet. Ott voltunk aztán a

másodikon, a harmadikon, a
negyediken... és így tovább.
Nagy örömömre szolgál, hogy a
tatabányai zeneszerető emberek
első napjai az új esztendőkben
mára elképzelhetetlenek lettek
ezen koncertek nélkül. A zenekar
nevéből is kiderül, hogy elsősorban
fesztivál jellegű koncerteket adunk.
Ilyen volt idén a farsangi, majd a
húsvéti koncert is. Végigjárjuk az
olyan településeket is műsorunkkal,
ahol a tagjaink laknak; Szomód,
Vértessomló, Várgesztes, Környe,
Vértesszőlős, Bokod. A jelentős
hazai fesztiválokon is ott vagyunk,
például Várpalotán, Balatonakaliban, Sárváron, Szombathelyen,
Szekszárdon, Miskolcon, Balatongyörökön, Egerben stb... Ezenkívül
minden évben adunk egy templomi
koncertet is. Repertoárunkban elsősorban a szórakoztató zene
szerepel; polka, filmzenék, musicalszámok, örökzöldek. A szakmaibb, minősítő versenyeken, zenei
fesztiválokon pedig természetesen
előkerülnek a fúvószenekarokra írt
komolyzenei művek is...

– Van különösebb

jelentősége annak,
hogy
a
zenekar
nevében szerepel a
fesztivál szó?

– Természetesen. Ilyen
hivatalos névvel, csak
tizenegynéhány együttes
büszkélkedhet az országban, hiszen nem olyan
egyszerű megszerezni.
Évente több, úgynevezett minősítő verseny van, ahol az
együttesek különböző kategóriákban
kaphatnak fokozatokat. Ahhoz, hogy
valamelyikük nevében benne lehessen
a fesztivál” szó, két különböző
“
kategóriában
kell megszereznie az
arany minősítést. A címet meg is kell
védeni, ötévente újabb vizsgákkal,
hiszen az együttes tagjai cserélődnek.
Ezek a vizsgák jót tesznek, a tagok
összekapják magukat”, és később
“jobban szólalnak meg a könnyedebb
darabok. Mi idén védünk, a húsvéti
koncertünkön koncert kategóriában
kiemelt arany minősítést kaptunk.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
OLDALAINK TÁMOGATÓI :
Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dorog város Önkormányzata
Gabler Hungária Kft.
Kisbér város Önkormányzata

A szükséges második show kategóriában történő helytállást 2004. július
31-én tervezzük, a Nemzetközi Fúvószenekari Fesztiválon.
– Kényes kérdés, de szinte már
kötelező: honnan az anyagi
támogatás?

– Amatőr zenekarként létezünk,
tagjaink pénzt a zenélésért nem
kapnak. Tatabánya Város Önkormányzatától kapunk minden évben
jelentős támogatást, innen külön
kiemelném Bencsik János polgármester urat, aki képviselői keretéből
ötszázezer forinttal támogatta a
zenekar új egyenruháját. Ezenkívül
több kisebb, nagyobb cég támogat
minket rendszeresen, ezt a jó szokásukat, remélem, megtartják

Fúvószenekari
Szövetség
elnöke, Dohos László elismerően nyilatkozott rólunk,
véleméye szerint, bármilyen
nemzetközi versenyen helytállnánk. Tatabánya zenei
életének is aktív szereplői
vagyunk, hiszen többször
lépünk fel más helyi együttesekkel, Szabó Ferenc
– a zenekar másik karmestere – vezényli a szimfonikus
zenekart és a győri Széchenyi István
Egyetem zenekarát, jómagam pedig
játszom a Big Band-ben. Az Erkel
Ferenc Zeneiskolában is tanít több
tagunk.

– Tervek?
– Mostanában jelenik meg a CD-nk,
amelyen élő felvételek hallhatók
a januári, az idei templomi és a
farsangi koncertünkről. Kereskedelmi
forgalomba nem kerül, ismerősöknek, barátoknak, kollégáknak
készül, ötszáz példányban. Jövőre
szeretnénk ismét eljutni külföldre,
már csak a támogatás hiányzik. A
tatai Víz, Zene, Virág Fesztiválon
egy Guiness-rekord kísérletet fogunk elkövetni, kb. 50-60 zenekar
– A zenésztársadalom elismeri tagjaival egy 2500-3000 fős fúa munkájukat?
vószenekar készül együtt zenélni...
– Szerencsére. Az Országos
Mórocz András

A trikótól a csokornyakkendőig

FLÓRIÁN BÉLA NEGYVEN ÉVE A RINGBEN

Ö

kölvívóként nem legyintette meg a világsiker
szele, azonban profi mérkőzésvezetőként még
van erre esélye. Magyarország egyik legismertebb
boksz-bírójának legnagyobb álma, hogy egyszer Las
Vegasban egy nehézsúlyú szuperdöntőt vezessen.
– Hogyan kezdődött az ökölvívó pályafutásod?

– Esztergomban születtem. Szüleim
hatására 13 évesen kezdtem el
sportolni. Sok mindent kipróbáltam, végül az ökölvívás és a
kézilabda maradt. Versenyszerűen
tizennyolc évesen kezdtem el bunyózni, de ekkor még párhuzamosan kézilabdáztam is, majd amikor
1971-ben a Dorogi Bányászhoz
kerültem fő helyre került életemben
az ökölvívás.

Közben már készültem a jövőre, és
a Testnevelési Főiskolán szakedzői
diplomát szereztem. Edzőként több
korosztályos bajnokot is neveltem,
ennek ellenére 1983-ban „elváltam” az egyesülettől.
– Hogyan lett belőled bíró?

– Hiányzott a ring izzadtságszagú
világa, így elvégeztem a szükséges
tanfolyamokat, és 1986-tól amatőr
bírói képesítést szereztem. Számtalan hazai és nemzetközi tornán
működtem közre. Rájöttem, hogy
– A sportágat kedvelők tata- ez az én világom.
bányai sportolóként ismertek
meg. Mikor kerültél a megyeszékhelyre, és hogyan folytatódott a pályafutásod?

– A hetvenes évek közepén
kerültem az akkor fénykorát élő
TBSC-hez. Csapatban bajnoki
címet is szereztem a klubbal. Egyéniben többször is állhattam
bajnoki dobogón, sajnos azonban a
legfelső fokára egyszer sem sikerült.
Aktív pályafutásomat 1980ban fejeztem be.

– Miért váltottál a profikhoz?

– A négyéves amatőr pályafutásom
alatt voltak komoly feladataim,
de úgy érezetem, hogy különböző okok miatt nem tudom igazán
„kifutni” magam, így amikor 1991ben a magyar profi szövetség
m e g ke r e s e t t ,
igent mondtam.
Szerepet játszott ebben

az is, hogy az amatőr boksz szabály- és pontozási rendszere megváltozott, és ez nekem nem igazán
tetszett. Ha úgy tetszik, visszatértem a gyökerekhez.
– Már profi mérkőzésvezetőként vagy híres. Milyen volt az
út a hírnévig?

– Nem volt könnyű. Rengeteg tanulás után 1993-ban tettem nemzetközi vizsgát a legnagyobb világszervezetnél, a WBC-nél, majd két
évvel később az EBU-nál. Magyarországon ezekkel a licencekkel csak
én rendelkezem. Számtalan találkozón szerepeltem, már túl vagyok az
ötvenedik címmérkőzésemen, sőt
1997-ben az UBF szervezet nehézsúlyú világbajnoki címét eldöntő
mérkőzésen is szerepelhettem. Úgy
érzem, hogy a legnagyobb feladatokra is képes vagyok.
– Mit csinálsz, amikor nem
vagy a ringben?

– Tatán a VI. sz. Általános Iskolában egy fitness jellegű bokszklubot
vezetek.
Süle Károly

OROSZLÁNY ÚJABB PARTNERTELEPÜLÉSE
Négy éve dolgozik a vértesi erőmű kazánjainak felújításán a SES
Tlmace szlovákiai cég. A magyarországi munka egyik vezetője Jókai
János, aki még tavaly felkereste az
oroszlányi szlovák önkormányzatot,
és jó kapcsolatot alakított ki Szabó Istvánnéval (Betkával) a helyi
szlovákok képviselőjével. Ennek
eredményeképpen 2003. decemberében a város vendégül látta
Jókai lakóhelyének, a szlovák Kozárovce (Kovácsi) táncegyüttesét.
A kétezer lakosú település a Garam
völgyében, a Mohi atomerőműtől
mintegy nyolc kilométerre fekszik
Léva közelében. Meghívásukra ide
látogatott szombaton Oroszlány
delegációja Rajnai Gábor polgármester vezetésével, és a Bráma
táncegyüttessel, hogy részt vegyen
a helyi falunap rendezvényein.
Délelőtt a községházán Daniel
Bencat polgármester és Milos

Durovic, a SES kazángyár
képviselője
fogadta a magyarokat,
majd a falunapi kirakodóvásárt, a katolikus
templomot, és a helyi
lakóparkot tekintette
meg a küldöttség. A
délutáni fellépést megelőzően Franyó József,
a Guinness könyvben
is szerepelő rekorder
tartott bemutatót. Az egyetlen
szlovák tulajdonú sörgyár, a Topvar
dolgozója azzal került be a rekordok
könyvébe, hogy a világon egyedüliként 113 üveg sört tud kinyitni egy
perc alatt. A szombati bemutatón
eredményét nem tudta megjavítani,
mert ,,csak” 112 üveg nyakáról
került le e kupak.
Sokan voltak kíváncsiak a hagyományőrző együttesek bemutatkozására
a művelődési házban, s az Ocskai

Simon vezette Brána táncegyüttes
háromszor is színpadra lépett, nagy
sikert aratva produkciójával.
A műsort követő fogadáson Daniel
Bencat és Rajnai Gábor a kapcsolatok további bővítéséről tárgyalt,
s a megbeszélés eredményeképpen
augusztusban Oroszlányba látogat a
Kozárovcei táncegyüttes. A szlovák
polgármester ígéretet tett arra is,
hogy megpróbálja megszervezni a
Guinness rekorder fellépését, és
rekordjavítási kísérletét Magyarországon.

“Jaj, összedőlt a kincstár.”

HUBAY GYŐZŐRE EMLÉKEZÜNK
“Látjátok feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott
minket magunkra. Megcsalt.”- kezdte majd minden
temetési beszédében Hubay Győző.
Most ő csalt meg minket. Ahogy
ott állt a temetőben, hófehér hajával, sokszor a nála fiatalabb halottat
búcsúztatva, nem hittük el, hogy
rajta is foghat a halál. Most már
tudjuk. Ő is becsapott minket, mint
ahogy előtte is sokan, és ahogy
majd mi is becsapunk majd valakiket. Tudom, sokan szeretnének,
most beszélgetni vele egy nagyot,
elmondani az el nem mondottakat,
vagy csak táncolni, vitatkozni, kezet
fogni.... „De nincs már./ Akár a
föld.” Mi marad utána, kérdezhetnénk. Egy bejegyzés valahol;
Hubay Győző, SZOT-díjas koreográfus, nyugdíjasklubok és Idősek

„Életet az Éveknek” Országos Szövetségének elnöke, egykori UFOtag, TESZ elnök és így tovább...
„Okuljatok mindannyian e példán,/

Ilyen az ember, egyedüli példány.”
Nem (csak) ez a bejegyzés marad.
Döndi marad. Ott lesz az öregtáncosok próbáin, a klubok, szövetségek szervezetek ülésein, A Népház, és a Közművház szobáiban,
mindenhol, ahol eddig is ott volt.
Szerette volna magához ölelni a világot, minden álma előtt. Harmonikus
világa - tanítványai, barátai és szerettei - minden ébredése után, álmai
előtt megelőzték ebben. Körbefonta
óvó szavakkal, gazdaggá tette mosolyokkal. Varázsos helyekre vitte.
Bánatból font koszorút, mellette az
újjászületés virágai is nyílnak. Végtelennek tűnt ez a kölcsönös szeretet,
amikor... egyszer csak összetörtek a
tükrök. Már az ő temetésén mondják: "Jaj, összedőlt/ a kincstár."

A mai vezetők saját gyermeküknek tekintik

MÁR ELMÚLT 50 ÉVES A PETŐFI

A

z ötvenes évek elején országos kezdeményezésre sorra alakultak a tanácsi dolgozók Petőfi
sportegyesületei. Tatabányán 1953-ban alapította
a megyei tanács a maga "Petőfijét". Kezdetben röplabda, természetjárás és asztalitenisz szakosztályok működtek. Az első elnök Szabó István volt.
Jelenleg hat szakosztállyal működik a város legnagyobb, és legnagyobb múltú tömegsport egyesülete. Az alábbiakban három – egyébként magukat
csak veteránoknak nevező – mai vezető beszél a
közelmúltról és a jelenről.

MACZKÓ JÁNOS ELNÖK

BAKI ISTVÁNNÉ
ÜGYVEZETŐ ELNÖK

– Hogyan került az egyesülethez?

– Különösebb sportolói múltam
nincs, viszont nagyon szeretem a
sportot. A KIMÉV-nél dolgoztam
vezető beosztásban, amikor a gyárban női labdarúgó bajnokság indult,
majd a KIMÉV női focicsapatát
segítettem. Abban a helyzetben voltam, hogy a Petőfit is
támogatni tudtam. A közeledés
vége az lett, hogy 1978-ban
beválasztottak az elnökségbe,
majd 1996-tól már elnökként
irányítom a csapatot.
– Mennyi időt tud szánni az
elnöki feladatokra?

– Mióta dolgozik az egyesületnél?

– Az akkori elnök, Szokoli József
hívására jöttem ide 1978-ban.
Kezdetben adminisztrátorként dolgoztam, majd 1990 óta ügyvezetőként intézem a klub ügyeit.

ma már sokkal szervezettebb az
egyesület élete. Hat szakosztályunk
van, de nem is ez a lényeg, mert mi
mindenre nyitottak vagyunk, amire
igény van. rendezvényszervezőként
is működünk. Büszke vagyok rá,
hogy mi rendezzük az ország legnagyobb kispályás labdarúgó
bajnokságát, több mint 70 csapat
részvételével. Kiemelt szabadidősportos rendezvényeink közé tartozik a Kihívás Napja, a női sportnap,
a gyaloglás világnapja, a háztömbkörüli futóversenyek és az ünnepekhez kapcsolódó sportrendezvények.
A létesítmény teljesen kihasznált,
ezért bővítésen gondolkodunk.
Terveink közt szerepel, többek közt
egy kuglipálya építése is. Ez sok
munkát jelent, de lelkes csapatunk
örömmel dolgozik.

URBÁN JÓZSEFNÉ
GAZDASÁGI VEZETŐ

– Ön az úgynevezett veteránok közül a legrégebben
kapcsolódott be az egyesület munkájába. Hogyan élte
át ezt a hosszú időt?

– A Megyei Tanácsnál dolgoztam, amikor 1968-ban fel– Miután 1990 óta nyugdíjas
kértek, hogy a munkám mellett
vagyok és a Jubileum Parkban
építettem vendéglőt, gyakor- A Regio Regia FC is aktív tagja a Petőfinek végezzem el az egyesület könyvelését is. Akkoriban könnyebb
latilag állandóan az egyesület
– Nem lehet könnyű feladat volt. Hosszútávú, egyértelmű szabáközelében élek. Nem vagyok dísz- egy ilyen nagy múltú és szerteelnök, aktívan részt veszek a leg- ágazó tevékenységet folytató lyok voltak. Ma már ez nem így
van. Minden tapasztalatomra és
apróbb tevékenységekben is. Sok szervezetet irányítani.
nehéz és sikeres időszakot éltünk – Bizony ez így van. Az első folyamatos tanulásra van szükség
át. Büszke vagyok arra, hogy ma időszakban a sportvezetés mellett ahhoz, hogy az állandóan változó
már egy sikeres, stabilan működő, az anyagi nehézségeken kellett szabályoknak megfeleljünk. Amit
országosan is elismert egyesületet úrrá lennünk. Ez utóbbiban nagy csinálok, az háttérmunka, de ez a
vezethetek. Amíg bírom, csinálom, szerepet játszottak az egyesülethez nyüzsgés, ami körülvesz, fiatalon
mert félek, ha más csinálja, nem lesz újra visszakerült Csákányospusztai tart. Nem tudom abbahagyni.
Mindhárom veterán kijelentette:
ilyen kiegyensúlyozott a helyzet és Túristaház bevételei.
személyesen nekem is hiányozna a Amikor idekerültem, szétszórtan kitartanak amíg bírják, de csak együtt hagyják abba.
munka.
sok kicsi szakosztály, csoport volt,
Süle Károly

“Ki akartam törni.”

BESZÉLGETÉS PORDÁN JÓZSEFFEL

P

ordán tanár urat rengetegen ismerik Tatabányán. Akiknek nem a katedráról ismerős,
azok mint a városi MDF egykori elnökét, vagy
mint a Rákóczi Szövetég helyi megtestesítőjét
tartják számon. A tanár úr a napokban ünnepelte hatvanadik születésnapját. Ez alkalomból, és persze a nemrég volt pedagógusnap
apropóján beszélgettünk vele.
Felvidékre és Erdélybe, így a tatabányai gyermekek a külföldi magyarokkal ünnepelhetik meg ezeket a
– A Rákóczi Szövetség fő feladata, jeles napokat.
hogy a határon túli magyarokkal
kapcsolatokat teremtsen, tegyen – Köztudottan hivatásának
szorosabbá. Ennek a legjobb tekinti a tanítást. Hogyan kezmódját a fiatalság megnyerésében dődött? Miért lett tanár?
találták meg. Történelmi versenyek, – Ki akartam törni. Sokgyermekes
kulturális programok, utaztatások... családban nőttem fel, borzalmasan
Ezek mind-mind erősítik a kapcso- nehéz körülmények között.
latot. Jómagam, egy történelmi Édesapám vasutasként
verseny szervezése kapcsán dolgoz- dolgozott, ő volt az
tam először együtt a szövetséggel. egyetlen kereső a
1992-ben rendeztük a versenyt, és családban. Kéza szervezet kapcsolatrendszerének ügyességem nem
köszönhetően rendkívül sok csapat igazán jó, érdeklőindult rajta, határainkon túlról is. A désem is inkább
verseny azóta hagyománnyá vált. humán volt, így
minden évben megrendezzük, és egyértelművé
a többnapos döntőkre meghívjuk vált a tanári
a legjobb csapatokat, szállást, és pálya.
ingyenes utazást biztosítva nekik.
Nekem külön kedves az 1996- – Rögön?
os döntő, amit Tatabányán ren- – Nem egészen.
dezhettünk meg, így városomat is Két évet kellett
dolgoznom
az
megismerhette a sok fiatal.
Négy-öt éve a tatabányai csapattal ajkai üveggyárban,
sikerült elérnünk a harmadik he- hogy rájöjjek, a
lyet, amivel egy utazás is járt, így kétkezi munka nehéz
sok szép nagyvárost (Pozsonyt, kenyér,
Prágát...) nézhettünk meg a gye- é s
rekekkel, a szövetség kontójára.
Szintén hagyománnyá vált, hogy
egy nagy nemzeti ünnepünkön,
régebben március tizenötödikén,
két-három éve október huszonharmadikán utazásokat szervezünk a
– Hogyan került kapcsolatba
a Rákóczi Szövetséggel, mi a
szövetség célja?

nem nekem való. Mondanom sem
kell, hogy a körülmények ott is hűen
tükrözték az akkori rendszer jellegzetességeit. Ezután felvettek az
egyetemre, ami a hatvanas években,
a nagy túljelentkezés miatt, hatalmas szó volt. Diplomám megszerzése után „bedobtak a mély
vízbe”, hiszen pályakezdőként
felnőtteket tanítottam. Érdekes
és tanulságos időszak volt, hiszen
több tanítványom idősebb volt
nálam. Büszkén mondhatom, hogy
az első olyan szeptember elseje
óta, amit tanárként éltem meg,
mindmáig folyamatosan oktattam
felnőtteket. Szeretem azt a légkört.
Kedves epizód volt az életemben,
amikor a
ce-

F

mentgyárban tanítottam. Tatabányán akkor virágkora volt a gyárnak,
és továbbképzés-szerű jelleggel a
munkásoknak lehetőségük nyílt a
gyáron belül tanulni.

– Szinte közhellyé vált, hogy a
tanárokat nem becsülik meg
eléggé... Megéri?

– Mindenképpen. Egy tanárnak
olyan örömöket nyújthat a pályája,
ha szívből csinálja, amelyikkel seme– Önnek meg tanítani...
– Igen. Sőt! Megkaptam a ce- lyik másik szakma adta boldogág
mentgyár „Kiváló Dolgozó”-ja nem vetekedhet. Jó öröm átadni
elismerést. Kollégáim a mai napig a tudást a következő nemzedéknek,
bízva abban, hogy okosan élnek
ugratnak emiatt.
vele, értékként kezelik.
– Árpád Gimnázium?

– 1983-ban kezdtem tanítani
a gimiben magyar-filozófia-történelem szakos tanárként. Amióta van
az intézménynek pedagógia szakos
osztálya, mindig osztályfőnök voltam. Munkámat a város 2002-ben
címzetes tanácsosi kitüntetéssel jutalmazta. Tudomásom szerint ezt
az elismerést az Árpádban rajtam
kívül csak Gubicza Antal tanár úr
kapta meg.

– Sokáig volt a városi MDF
elnöke, sőt, a rendszerváltás
helyi ügyeiből is oroszlánrészt
vállalt. Mi a helyzet most?
Politika?

– Tartózkodom.

– Értem. Hogyan telnek a mindennapjai?

– Megpróbálom minden energiámat
a tanításnak szentelni. Érdeklődve
olvasom a szakirodalmat, hiszen a

huszadik század történelmét teljesen
más megvilágításban tálalják a mai
könyvek, mint azok, amikből annak
idején tanultunk, tanítottunk.
Mórocz András

Dorog 1984-2004
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1990 – 1994 Palkó Gábor
1994 – 1998 Szalánczay Péter
1998 – Baranyai Lőrinc

DOROG VÁROS
JEGYZŐI

Dr. Bálint Anna
Nagykondapusztán
született
1936-ban. Az általános iskolát
Vásárosdombón, a középiskolát a
Szentlőrinci Mezőgazdasági Technikumban – levelező tagozaton
– végezte. A Pécsi Állam- és
Jogtudományi Egyetem levelező
tagozatán szerzett jogi diplomát
1970-ben. Jogászként a Dombóvári Városi Bíróságon, a Pesti
Központi Kerületi Bíróságon és a
Fővárosi Bíróságon dolgozott. A
MALÉV Jogsegélyszolgálatának
vezetője volt 1974-től 1991-ig,
nyugdíjazásáig.
Nyugdíjazásával
egyidőben megpályázta Dorog
város jegyzői állását. A képviselő-testület
döntése
alapján
1991. februárjától május végéig
látta el a jegyzői feladatokat.
Kátai Józsefné dr. Tóth Anna
Mária
1949. július 28. napján született
Dorogon. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát.
1969-1974 között a Dorogi
Nagyközségi Tanácsnál igazgatási
előadóként dolgozott. 1974-

1991 között Esztergom Városi
Tanács Igazgatási Osztályán, 5
évig gyámügyi előadó, majd osztályvezető volt. 1991–1992-ig
Dorog jegyzője. 1992–1994-ig
ügyvédként dolgozott. 1994. évtől az Esztergom Városi Bíróságon
dolgozik, mint bíró és 1998-tól
elnökhelyettes.

gazdaságtudományi Karának Terület- és Településfejlesztési szakán
kezdte meg tanulmányait. Ez év
decemberében pályázat útján DágÚny községek körjegyzője lett. Az
egyetemi tanulmányainak befejeztével terület és településfejlesztési
szakon igazgatásszervezői oklevelet
szerezett 1992-ben. 1995. május
15-től Dorog Város aljegyzőjeként
Pécsiné dr. Németh Etelka
tevékenykedett. 1995. október 1Tatán született 1956-ban. A jétől Dorog Város jegyzője.
tatai Eötvös József Gimnázium
matematika tagozatán érettségizett,
ALJEGYZŐ
és a JATE Állam- és Jogtudomá- Dorog Város jegyzője mellett
nyi Karán diplomázott Szegeden. 1996 óta aljegyző is dolgozik.
1990-ben Bábolna, majd 1992. Kecskéné Patos Szilvia
augusztus 1-jétől 4 évig Dorog Vá- 1967.február 18-án született
ros jegyzője volt. Adóvégrehajtói, Esztergomban. Az esztergomi
anyakönyvi-, és jogi szakvizsgával Berzeviczy Gergely Közgazdasági
rendelkezik. 1997 óta ügyészként Szakközépiskola igazgatás-ügyvitel
dolgozik.
szakán érettségizett 1985-ben.
Az Esztergomi Városi Tanács
Tallósi Károly
VB Szervezési Osztályán tanács1951. február 14.-én született igazgatási gyakornokként dolgozott
Süttőn. A székesfehérvári Jáky 1986 májusáig. Az ÁllamigazJózsef Útépítési Technikumban gatási Főiskola igazgatás szervezői
1969-ben technikusi oklevelet szakán államvizsgázott 1989-ben.
szerzett. Az érettségi után a Közúti A diploma megszerzése után az
Építő Vállalatnál kezdett dolgoz- Esztergomi Városi Tanács Termeni. 1974-ben Dorog Nagyköz- lés-Ellátás Felügyeleti Osztályán
ségi Tanácsnál helyezkedett el, mint kereskedelmi főelőadóként heműszaki előadó. A munka mellett lyezkedett el. 1992. május 1-jén
1982-1986 között elvégezte áthelyezéssel került Dorog Város
az Államigazgatási Főiskolát, ahol Polgármesteri Hivatalba, Szervezési
igazgatásszervezői oklevelet kapott. Osztályvezetőként. 1996 óta Do1990. januárjában a Pécsi Janus rog Város aljegyzője.
F
Pannonius Tudományegyetem Köz-

A TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK
TÁRSULÁSAI

A települési önkormányzatok képviselő-testületei feladataik hatékonyabb, célszerűbb
megoldására szabadon társulhatnak.

DOROG TÉRSÉGI
TÁRSULÁS

gi összehangolása, az épített és természeti
környezet érdekeinek megóvásában, rehabilitációjában való közreműködés;
• vállalkozási lehetőségek feltárása,
megvalósulásuk elősegítése;
• szociális gondok, foglalkoztatási
problémák megoldásában való közreműködés;
• a térség idegenforgalmi értékeinek feltárása, hasznosítása, hazai és külföldi
bemutatása;
• a területi identitás erősítése, a
kulturális örökség megőrzése.
A társulás tagjai:
Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Piliscsév,
Máriahalom, Nagysáp, Sárisáp, Tokod,
Tokodaltáró, Úny.

1996-ban alakult, mint területfejlesztési
társulás.
Feladatai:
• a térség településeinek sajátos, a
térség helyzetéből adódó érdekeinek megjelenítése, képviselete, érvényesítése;
• a térségi települések problémáinak feltárása, fejlesztési stratégiai terv
készítése, amelynek megvalósítása révén
összehangolt fejlesztés válik lehetővé;
DOROG ÉS TÉRSÉGE
• a
településközi
együttműködés
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKelősegítése, közös megoldások koordináláJÓLÉTI SZOLGÁLAT
sa, szakmai támogatása, pályázati források
1999-ben
Dorog és a környező települési
feltárása és megszerzése;
önkormányzatok
közül Annavölgy, Bajna,
• környezetvédelmi teendők térsé-

Csolnok, Dág, Epöl, Kesztölc, Máriahalom, Nagysáp, Sárisáp, Tokod és Úny
intézményfenntartói társulást hozott létre. A
szolgálat kiemelt feladata a nehéz helyzetben
lévő családok támogatása, a gyermekvédelmi hálózatba került gyermekek és családok
gondozása, védelme. 2002 januárjában
Leányvár is csatlakozott a társuláshoz.

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÓ
TÁRSULÁS

1999-ben alakult.
Feladata:
• a rendelési időn túli felnőtt
háziorvosi feladatok sürgősségi ellátása az
ügyeleti rendelőben, illetve a lakáson
• sürgős hatósági vizsgálatok elvégzése
• halottkémi feladatok
• munkaszüneti és ünnepnapokon
a gyermekorvosi ügyelet ellátása a rendelőben, rendelőn kívüli esetben a lakáson
A társulás tagjai:

Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Piliscsév,
Máriahalom, Nagysáp, Sárisáp, Tokod,
Tokodaltáró, Úny.

PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT

2002 óta a korábban városi nevelési tanácsadóként, majd városi pedagógiai szakszolgálatként tevékenykedő intézmény a
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
és Dorog Város Képviselőtestülete által
létrehozott intézményirányító társulás működtetésébe került.
Alapfeladatai: nevelési vagy pszichológiai
szempontból problematikus gyermekek
gondozására vonatkozó tanácsadási és rehabilitációs tevékenység, logopédiai ellátás,
gyógytestnevelés.
Működési körzete: Annavölgy, Bajna,
Csolnok, Dág, Dorog, Kesztölc, Leányvár,
Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp,
Tokod, Tokodaltáró, Úny közigazgatási
területe.
(folytatjuk)

11. Víz-, Zene-, Virág Fesztivál Tatán

GUINNESS-REKORDRA
KÉSZÜLNEK

1

994-ben Szentessy Lászlóné kezdeményezésére – aki a Magyary Zoltán Művelődési Ház igazgatónője volt – és a város
önkormányzatának támogatása mellett indult útjára hagyományteremtő szándékkal a
Víz-, Zene-, Virág elnevezésű Fesztivál Tatán,
amely mostanra már az egyik legnagyobb
rendezvénysorozattá nőtte ki magát. Mára
ugyanezzel az elnevezéssel egy egyesület
koordinálja a nagyléptékű fesztivál szervezését és lebonyolítását, Kálovics Imre elnök
vezetésével.

TÖBBSZÁZEZER
LÁTOGATÓRA SZÁMÍTANAK

A Víz-, Zene-, Virág elnevezésű fesztivál, mint eddig
mindig, idén is június utolsó napjaiban kerül megrendezésre
– elméletileg – ugyanis, mint azt Petzke Ferenctől, a Tatai
Televízió főszerkesztőjétől, a fesztivál kommunikációjáért is
felelős embertől megtudtuk, már tizenkilencedikén elkezdődnek a programok, azaz jelentősen bővül a rendezvények
kínálati tárháza. Városszerte lesznek események, főként
kiállítások, konferenciák hívogatják az érdeklődőket a szakmai meghívottak mellett, amelyek magas színvonalú, nívós
eseményeket, tudományos igényű előadásokat is ígérnek.
Már az eddigi, korábbi években megrendezett fesztiválok
is rengeteg érdeklődőt vonzottak, noha az első alkalommal
Szentessyné – az ötlet szülőanyja – még bizonytalan volt
az érdeklődést tekintve, azonban az első néhány ezres
látogatót egyre többen követték, tavaly pedig, a tizedik
fesztivál rendezvényeit már mintegy kétszázötvenezer (!)
ember látogatta meg.
A szervezők reményei szerint az idén sem lesz kevesebb, an-

nál is inkább, mivel
várnak vendégeket
Franciaországból,
Németországból,
Hollandiából, Szlovákiából, Lengyelországból, Erdélyből
és még sok más helyről, határon innen és
túlról egyaránt.

GUINNESS-REKORDRA KÉSZÜLNEK

Petzke Ferenc egy
külön érdekességgel is szolgált a
számunkra. Elmondta a főszerkesztő, hogy az alapvetően is kultúreseményekre épülő fesztivál, amely
a kézművesek, iparművészek, népművészek alkotásaira támaszkodik,
egy Guinness-rekordkísérletet is
megpróbál felállítani.
Felkérték ugyanis a megyében élő
Fellner István előadóművészt, hogy
komponáljon egy „fesztiváldalt”, s

ezt mintegy ezer fúvós fogja előadni
az ünnepi esemény alkalmával. Ekkor már kapható lesz ugyanez a dal
CD-n is, s remélhetőleg a megyéből, illetve az ország több pontjáról
érkező fúvósoknak sikerül felállítani,
pontosabban elfújni a Guinness-rekordot jelentő fesztiváldalt, ezzel is
emelve az egyre sikeresebb, ünnepi
programsorozat nívóját, hiszen kevés település mondhatja el magáról,
hogy többszázezres látogatótömeg

kíváncsiságától
kísérve
állítanak fel rekordot,
amelyet
világszerte
érdeklődés kísér, s ez
a Guinness Book. A
tataiak ez alkalommal a
rekordok könyvébe is
bekerülhetnek.
Megtudtuk azt is, hogy
a fesztiválon megszokott
tűzijáték most nem szombaton, hanem vasárnap
este fogja kényeztetni
színpompáival a kíváncsi
szemeket. Petzke főszerkesztő úr
ezúton is köszöni mindazoknak a
támogatását, akik legfőbb támogatójuk, Tata Város Önkormányzata
mellett, önzetlen segítségükkel
lehetővé tették, hogy tizenegyedik
alkalommal is magas színvonalú,
nívós fesztivált rendezhetnek Tatán
a Víz-, Zene-, Virág jegyében.
Berg Endre

Madarász Tibor hídverő tárlata

REMEKMŰVEK TATA SZERELMESÉTŐL

N

agy forgalom volt a minap (is) Tatán, a Helyőrségi Klubban. Az ország határain túl is ismert
festőművész – aki Tata szerelmesének vallja magát
– remekbeszabott akvarelltárlatát nézhették meg
másokkal együtt azok is, akik ugyanebben az időpontban búcsúztatták Békési István tábornokot, a
helyi lövészdandár korábbi parancsnokát. Csak a
tábornok meghívott vendégei százhúszan voltak, így
el lehet képzelni, minő forgalom volt e napon a művelődési intézményben.

NAPFÉNYES AKVARELLEK
A KIÁLLÍTÓBAN

Madarász Tibor neve ma már ismert
az ország határain túl is, szűkebb
pátriájában pedig egyenesen fogalom
a szak- és műértő kollégák és a közönség körében is. Bizonyítandó erre
az állításunkra az az egyszerű tény is,
hogy a kiállítóterem falaira jószerivel
még fel sem kerültek az ügyeskezű,
rutinos művész alkotásai eme alkalommal, jelentős részük már úgy került a
kiállításra, hogy a tárlat befejezése
után új tulajdonosok birtokolhatják az
igéző táj-, természet- és életképeket.
A szép számú alkotás alapvetően
Tata városát örökíti meg Madarász
Tibor látásmódjában, azonban kuriózumként egy-egy esztergomi, illetve
hollókői utcarészleteket ábrázoló mű
is színesítette a pazar kiállítást. Alapvetően minden festményre jellemző,
hogy világos tónusokat alkalmaz a
művész, mintegy napfényt árasztva
az ecsetkezelés technikájával, tehát
melegséget, emelkedett hangulatot
indikálva a nézők lelkületében.

IDŐUTAZÁS A MEGNYITÓN

A Helyőrségi Klubban, május végén
megnyitott, Madarász Tibor akvarell
tárlatát Sulyok Teréz festőművész
köszöntötte úgy is, mint kollega, s
úgy is, mint a kiállításnak helyet adó
intézmény közművelődési előadója.
A művésznő megnyitójában egyebek

mellett elmondta, hogy mi is az akvarellfestészet jelentősége, amely egyes
források szerint angol mesterek nyomán hódította meg az öreg kontinens
jelentős művészét a XVIII. századtól
egészen napjainkig, Dührertől Madarászig, vagy Sulyok Terézig.
Alapvetően – mint azt fentebb már
említettük – napfényes és világos
fényhatások dominálnak vízben
oldódó ásványi festékek alkalmazásával, amelyet Madarász Tibor kézi
merítésű papírlapokon jelenít meg.
Mint Sulyok Teréztől megtudtuk,
az akvarell legvonzóbb tulajdonsága
az áttetsző festékréteg, ez azonban
bizonyos mértékig korlátozza az alkotót, mert amennyiben új szín kerül fel
az előzőre, úgy erre átdereng az első
réteg festékszemcséi, így úgynevezett
„lazúros” hatást lehet elérni. Az is
lényeges elem az akvarell alkalmazásánál – mondta a művésznő – hogy
az olajfestészettel ellentétben, a
sötét szín felé haladva kell felépíteni
a képet, mivel sötét színeket világos
felületre felvinni lehet, fordítva azonban meddő lesz a kísérlet.

MADARÁSZ, A HÍDVERŐ

Határozott, markáns képszerkesztés, céltudatos munka, táj- és természetszeretet, különös vonzódás
Tatához. Talán e néhány jelzővel
körvonalazhatnánk Madarász Tibor
alkotói készségét, bár részünkről

ezt eléggé bátortalanul merjük csak
megtenni, hiszen nincs az az ember,
aki egy alkotói erejének teljében
lévő művészről bármit is határozottan merne kijelenteni. Tény, hogy
a Madarász-festmények megmozgatják az emberekben eredendően
benne lakozó emocionális érzületet,
a jóra és szépre fogékony lelki
tisztaságot. Mint azt Sulyok Teréz
megnyitó szavaiban elmondta „… a
művész feladata hidat verni a természetből a képhez, a külső világból
a belsőbe. … Ahol művészet vesz
körül bennünket, otthon érezzük
magunkat, a művész barátunk,
testvérünk, jótevőnk, akivel bizalmasan beszélhetünk. A műalkotás
láttára áhitat fogja el lelkünket, mint
ki sötétségből a napfényre jut.”
Eme fennkölt szavak mentén meggyőződésünk, hogy Madarász (is) egy
„hídverő”, akinek alkotásai hatnak
nézőire, s ha többre talán nem is,
arra a néhány percre, amíg a tárlatot
szemlélik, biztosan emelkedettebbé,
nemesebbé válnak érzelmeik is.
Berg Endre

Jászai Mari faluja

ÁSZÁR AZ ÚJONNAN ALAKULT KÖZSÉG

A

település 1645 főt számlál. Kisbér városa mellett
fekszik, azzal teljesen egybeépült. 25 éven keresztül Kisbér városához tartozott, 1999. 11.07-én a
lakosság népszavazás keretén belül döntött a különválásról. A 2002-es önkormányzati választásokat követően vált újra önálló településsé. Három felekezetű
a község melyben a katolikus a legnagyobb. Az utóbbi
években erősödött az ökomenikus jelleg. Infrastruktúrája teljesen kiépült, úthálózata túlnyomórészt aszfaltozott. Az önkormányzat két intézményt működtet, az
általános iskolát és az óvodát. Az orvosi rendelő vállalkozó háziorvosi egészségügyi intézményként működik. A községházán hét fős apparátus működik.
A jövőre vonatkozó tervekről
kérdeztük Dr. Árvai Lajos polgármestert.

– Terveink közt szerepel egy új
iskola felépítése, mivel a régi felújítása túl sok költséggel járna,
ezért érdemesebb egy teljesen új és
modern iskolát felépíteni. Az óvodánkat kibővítjük és modernizáljuk
is. A Jászai Mari teret szabadidő
és pihenőparkká alakítjuk át, már a
tervek és a pályázat is elkészült, így
reméljük a közeljövőben, elkezdhetjük a munkálatokat. Természetesen
fordítanunk kell az úthálózatunk
javítására, felújítására is. A faluban
még nem teljes a kábeltévé hálózat,
ezért ezt is teljessé akarjuk tenni.

– Ha jól tudom az ide látogatók, megtekinthetik Jászai
Mari szülőházát is?

– Így igaz, itt található ez az emlékház, amely ma már múzeumként
üzemel. Ezen kívül sok nevezetesség
található még településünkön. Például az 1777-ben, copf stílusban
emelt katolikus templom, a XVIII.
század második feléből származó
barokk oltárral és szószékkel. Itt a
templom kertjében található 1778as évszámot viselő sírkő, mely Petrus
Kulingernek állít emléket. Található
még falunkban szintén XVIII. szádi
barokk stílusban épült borpince. A
Kis tó és környékén van a Hősök
parkja, ahol egy második világhábo-

rús emlékmű látható.

– Mikor tartanak rendezvényeket a településen?

– Számos programot rendezünk
az év során községünkben. Újévi
szentmisékkel kezdődik, majd farsangi mulatságokat, Jászai napokat
és Nőnapot valamint a március 15-i
ünnepséget az első negyedévben.
Április végén Szt. György napi
búcsút tartunk, húsvéti istentiszteleteket mindhárom felekezetnél.
Minden év májusának végén falunappal egybekötött gyereknappal
kedveskedünk a fiatalságnak. Június
első vasárnapján tartjuk a Hősök
napi megemlékezést. Szintén júniusban kerül megrendezésre az
Ászári Lovas Napok a Jámbor család magánbirtokán lévő Zabla lovas
udvarban. A Halottak Napján a
temetőben emlékezünk meg az elhunytakról Az idősek napját novemberben rendezzük meg. Az év
végén, termesztésen Falukarácsonyt
tartunk és a falu központjában Bethlehem állítást szervezünk. A civil
szervezetek is segítenek és sok rendezvénnyel járulnak hozzá a település
életéhez.
Lepsics Gergő

JÁSZAI MARI (1850-1926)

Az egyik legnagyobb magyar drámai színésznőről, még ellenségei - akikből szép
számmal akadt - mindig azt állították, hogy színésznőnek született. Pedig nem kapta
tálcán a lehetőségeket, gyerekkora is igen hányatott volt, nem született bele az
anyagi jólétbe. Már egész fiatalon cselédként szolgált, s csak tizenhét éves korában
került a budai Népszínházhoz, ahol Kassai Vidor figyelt fel a képességeire. Egyre
jelentősebb szerepek eljátszását bízták rá, két évvel később (1869-től) pedig
Kolozsvárra szerződött, s ott aratta színpadi sikereit.
Alakításaival és hitelességével annyira megkedveltette magát, hogy 1872-ben
a budapesti Magyar Színház szerződtette a visszavonult Jókainé Laborfalvi Róza helyébe. Elsősorban
tragikus szerepekben nyújtott kiemelkedő alakításokat, de a karakterszerepek megformálásában és vígjátéki
alakításaiban is lenyűgöző volt. A drámák közül Élektra, Szappho, Margit királyné, Gertrudis életre keltésén
kívül Stuart Mária megszemélyesítőjeként mindenképp bevonult a magyar színháztörténelembe.
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Saját hajuknál fogva…

KÉT NAGYBERUHÁZÁS KISBÉREN

A

z elmúlt hetekben – sok huzavona után – megszületett a magyar Parlament – minden bizonnyal
végső – döntése arról, hogy Kisbéren megépülhet
az új Szakkórház és Rendelőintézet. A kisbéri önkormányzatnak ezzel párhuzamosan a korábban
ugyancsak nyertes, új művelődési ház megépítésére
vonatkozó pályázat eredménye is – szívesen vállalt,
de nem könnyű – feladatot jelent. A részletekről Dr.
Udvardi Erzsébet polgármesterasszonyt kérdeztük.
– Köztudott – kezdte dr. Udvardi
Erzsébet –, hogy a kisbéri Batthyány kastély épületében 1945
után létrejött kórház évtizedeken
át eredményesen töltötte be feladatát.. A kilencvenes évek közepéig
európai hírű sebészek is dolgoztak
itt, a műszer ellátottságot illetően
sok áldozatot vállaltak a település
korábbi önkormányzatai, a térség
községei, vállalkozói. Szükség is
volt erre, hiszen a Bakonyalján régóta a legrosszabbak voltak az egészségügyi mutatók. A statisztikák
szerint itt történik a legtöbb korai
elhalálozás, gyakori a májbetegség,
sokan várnak szociális elhelyezésre,
s akkor még nem beszéltünk a
területi sürgősségi sebészeti ellátás
fontosságáról.
Ezzel együtt – országos és megyei meggondolások kapcsán
– 1995-ben a kórház jelentős
leépülést szenvedett el. Megszűnt
a gyermekgyógyászati osztály és a
sebészet is. A térség lakóinak tiltakozó nagygyűlése után történtek
valamelyes enyhítő intézkedések,
elsősorban a sürgősségi sebészeti
rendelés és a mentőszolgálat kibővítése terén. Említsük meg, hogy ez
utóbbiak megoldásában szerepet
vállalt Keleti György, térségünk országgyűlési képviselője. A mostani
döntést illetően is Kisbér és térsége
mellett állt – akárcsak valamennyi
parlamenti frakció –, és ezért én

szívesen mondok köszönetet magam
és a térség polgárai nevében is.
A leépítés időszakában én önkormányzati képviselőként az egészségügyi bizottság elnöke voltam. Ekkor
is, és azt gondolom, polgármesterré
választásom után is minden lehetséges lépést megtettem a helyzet
normalizálása érdekében.
Az elmúlt évekre világossá vált, hogy
a kastélyépület bármilyen szép is, további kórházi korszerűsítésre nem alkalmas. Tépelődéseink, vitáink, a sok
külső segítség és a szakszerűen megírt
pályázat eredményeként állt elő a
mostani helyzet, hogy elkezdhetjük
Kisbér területén az új kórház megépítését. A terveket, alaprajzokat,
kivitelezési elképzeléseket látva azt
kell mondanom, hogy egy korszerű,
esztétikai megjelenésében is barátságos, már-már gyönyörű intézménnyel
fogunk gazdagodni. Ahol helye
lesz a korszerű belgyógyászatnak,
kardiológiának, a rehabilitációs
szolgálatnak, a sürgősségi ellátásnak,
és minden kiegészítő szakszolgálat
is elhelyezést fog kapni a megfelelő
működési feltételek biztosításával.
– Mi lesz az eddigi kórházépület sorsa?

– Rendkívül örülünk annak a kisbéri
és környékbeli patrióta összefogásnak, mely egyértelműen szorgalmazza, hogy ez az épület lényegében a
miénk, gróf Batthyány Kázmér ránk
hagyományozta. Remélhetőleg igé-

nyesen meg tudunk felelni a további
hasznosítás feladatának.
– És itt van az új művelődési
ház felépítése is.

– Önmagunkat saját hajunknál
húzva küszködünk régóta ezzel a
feladattal is. Ugyancsak egy nyertes
pályázat nyomán áll rendelkezésünkre a szükséges összeg. Városházánk jelenlegi épülete egyébként is megújításra szorul, ezért
ennek kibővítésével fog megépülni
az új kisbéri és térségi feladatokat is
ellátó művelődési ház. Ezzel párhuzamosan önkormányzati hivatalunk a
szomszédos, ugyancsak felújításra
szoruló – egyébként klasszikusan
szép – egykori tiszti kaszinó, későbbi kollégium épületébe költözik.

Sikerrel járt téglajegy akciónk ebben
a komplex feladatban, ami azt jelenti, hogy a kisbéri és térségbeli
polgárok mellett több vállalkozás,
kis- és nagyüzem ajánlotta fel segítségét. Abban bízunk, hogy az
új művelődési komplexum korszerű
szinten, maximális mértékben fogja
szolgálni azt a feladatunkat, hogy
megőrizzük kulturális hagyományainkat. Hogy eszmei, szellemi muníciókat nyújtson az itt élő lakosságnak
az identitás megtartásában, mindenféle megmaradásban, az európai
versenyképességek esélyeiben.
Sulyok Kálmán

M

I. BETYÁRGULYÁS FŐZŐ VERSENY
KISBÉREN

ájus 22-én A kisbéri Autó-Motoros Nosztalgia Klub szervezésében főzőversenyre került sor a városban. Az eseményre meghívást kapott a Regio Regia
csapata is. Dacolva a csöpögő esővel és fel-feltámadó széllel, hősiesen helytálltunk a megmérettetésen. Mazán Sándor fotóriportja az eseményen készült.

A főzőversenyt Dr. Udvardi Erzsébet polgármesterasszony nyitotta meg. Mellette az esemény főszervezője, ifj. Békási Imre.

Veér Károly főszerkesztőnk nem csak a penna, hanem a húsvágó kés
forgatásában is jeleskedett.

F

A Regio Regia csapata itt még nagykabátban. Később aztán kisütött a nap, és
el is hoztuk a verseny különdíját bakonyi betyárlevesünkkel.
Nemcsak a versenyzők feje (a rossz idő miatt), hanem az
ízletesebbnél ízletesebb gulyások is főttek. Ez utóbbiak
természetesen bográcsban.

A szakértő zsűri gondosan mérlegelte az ízek harmóniáját, mielőtt
kihirdette volna az eredményt, és közprédára bocsátotta volna a
remekműveket.
Egy bakonyi betyár a karikás ostor pattogtatásában is jeleskedik, ráadásul volt bátor jelentkező, aki kezei közt egy apró papírlapot tartva várta a produkciót, azaz a lapocska ostorral való kettészelését.

Motorfelújítás

hengerfúrás - főtengelyköszörülés - dugattyú
készítés - hengerfej felújítás, javítás

Szerszámgépek
felújítása, javítása

A főzőversennyel párhuzamosan zajlott a „Csodabogarak” bemutatója, ahol a közönség házi készítési csettegőkkel, azaz traktorokkal
találkozhatott.

Zöldkártya

2870 Kisbér,
Komáromi út 19.
T./F.: 34/354-184

50 éve társ a nagyvilágban

A CIKLÁMEN TOURIST
TATABÁNYÁN

A

napokban nyitotta meg Tatabányán
új kirendeltségét a korábbi Genius
Plusz Utazási Irodával együttműködve
a győri székhelyű Ciklámen Tourist. Az
utazási cég tevékenységéről és a közös munka pozitív oldalairól Ablonczi
Pétert, a Ciklámen Tourist tulajdonosát,
ügyvezető igazgatóját és Svétecz Tibort,
az iroda vezetőjét kérdeztük.

ABLONCZY PÉTER :

- 1998 augusztusában vásárolta meg a patinás, korábban a Győr-Sopron-Moson Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő egykori Idegenforgalmi Hivatalt
- amely akkor már Ciklámen Tourist Rt. néven működött
- a feleségemmel közös tulajdonú kft-nk. Az irodahálózathoz három kemping, a soproni, a kiskúti és a kapuvári
tartozott, ezeket jelenleg bérlők működtetik.
Tulajdonosként új szemléletet vittünk a cég életébe, és
versenyképes árfolyampolitikával a valutaváltásra helyeztük a fő hangsúlyt.
A „sűrű fillér, ritka
forint” elve alapján 3040-szeresére növeltük
ennek az ágazatnak a
forgalmát.
Folytattuk
természetesen az utaztatási tevékenységet is. Új
elemként jelent meg a
vízi konferenciaturizmus.
A Dunán Budapest
és Neszmély között közlekedik az Európa hajó, amely
élménydús, exkluzív lehetőséget kínál céges rendezvények
lebonyolítására. Bővítettük turisztikai irodahálózatunkat, a
tatabányai a tizenkettedik a sorban. Bízunk benne, hogy
az általunk ismert és elismert Svétecz Tibor szakértelme és
az általunk kínált lehetőségek meghozzák gyümölcsüket.

SVÉTECZ TIBOR :

- Úgy érzem, hogy valóban gyümölcsöző lehet ez a kapcsolat, hiszen még korábban saját erőből kellett megoldanunk valamennyi engedélyeztetést, addig a Ciklámen
Tourist partnereként minden olyan jogosítvány a rendelkezésünkre fog állni, amelynek az anyacég birtokában
van. Így foglalkozhatunk például valutaeladással is.
Várjuk tehát régi és újabb partnereinket új irodánkban
Tatabányán, a Mártírok ú. 9. szám alatt.

A kisközség élni akar

BAKONYBÁNKON NEM FOGY A NÉPESSÉG

A

falu a bakonyaljai erdők, hegyek koszorújában oly
kedves látványt nyújt, amilyenről hajdani képeslapok készítői álmodoztak, ha vidéken keresték az idillt.
A 19. század végéig egyszerűen Bánknak hívták, de
van az országban másik ilyen nevű település is - hát
megkapta a Bakony előnevet, ami egyébként teljesen
stílszerű és helyénvaló.
Hogy híres történelmi drámánk hőséhez, Bánk bánhoz
van-e valami köze, nem tudjuk pontosan, de nem lenne meglepő, ha egyszer kiderülne a kötődés.
Azért nem, mert errefelé ősöreg tölgyfák suttognak
a múltról, mohával lepett ódon kövek kandikálnak ki
két kastély alapzatából is, a település régi dicsőségét,
fontosságát titkolva, őrizve.
– Hát igen – mondja Major László
polgármester – kastélyunk van kettő
is. A Stróbl kastélyban vendéglátó
egység működik, s ezt szeretnénk
is megtartani, mert mi még mindig
bízunk abban, hogy a régi hangulatokat őrző falvak keltik fel a
külföldiek, városiak érdeklődését,
s egyre többen jönnek hozzánk. Ez
utóbbi szándékoknak egyre több
a jele is. Ha csak az őslakosságot
néznénk, azt mondhatnánk, ma-

gasabb az elhalálozások, mint a
születések száma. Az viszont jelentős vigaszt nyújt, hogy az újonnan
betelepülőknek köszönhetően évek
óta nem csökken az összlakosság
létszáma. Ötszázharminchat lelket
számlálunk, s abban bízunk, hogy
legalább ez a létszámstagnálás sokáig meg fog maradni.
– A másik a Hunkár kastély, ahol
hosszú időn át általános iskolánk
talált magának otthont. Tavaly úgy

döntöttünk, hogy a fogyatkozó
gyermeklétszám miatt célszerű a
szomszédos községgel, Rédével
való intézményi kooperáció.
Óvodánkat megtartottuk helyben,
de általános iskolás korú gyermekeink átjárnak Rédére iskolába. Ott
kaptak munkát pedagógusaink, és
ott van napközi sőt étkezés is, és
akkor az a célszerű, hogy óvodásainknak is onnan hozzuk az ételt.
Egy melegítőkonyhánk maradt az
óvodában, és az akcióval párhuzamosan azt is megoldjuk, hogy az itt
lakó idősek, más módon rászorulók
is meleg ételhez jussanak. Van erre
a célra kiváló mikrobuszunk, amit
általában én vezetek. Ha a megyéhez, vagy más feladatra távolabb kell utaznom van megbízható
helyettesítés is.
– A lakosság elfogadta ezt a
helyzetet?

– Volt olyan tanév, amikor már csak
néhány tanuló jutott volna egy-egy
osztályra. Nem lehetett mást tenni,

BÁNKI DONÁT

Született 1859-ben Bánkon, a mai Bakonybánkon. Édesapja dr. Löwinger Ignác helybeli
körorvos volt, aki az 1848-49-es szabadságharc idején egy harcoló hadosztály főorvosaként
megmentette több száz sebesült honvéd életét.
A Kiegyezés után a család hazafias érzelemtől áthatva vette fel ismét az ismert "Bánki"
előnevet. Bánki Donát általános iskolás éveiben magántanuló volt. Pápán vizsgázott, majd a budapesti V.
kerületi főreál gimnáziumban érettségizett. 1876-tól a József Műegyetem diákja volt. Műszaki diplomát
szerzett, és ennek alapján a budapesti Ganz gépgyárban kezdte el pályafutását, mint gépészmérnök.
Rövidesen a József Műegyetem professzora majd akadémikus lett.
1922-ben bekövetkezett haláláig a magyar műszaki tudományos élet elismert, vezető személyisége volt.
Találmányai között első helyen szerepel a benzinmotorok lelkének, a karburátornak megalkotása. Világhírét
ennek köszönheti, az emberiség pedig az autózás örömét. A törpe vízierőművek turbinája, a motorcsónak és
a motorkerékpár ugyancsak az ő találmánya. A magyarországi bámi nemű motorgyártás létrejötte mindenek
előtt az ő munkásságának köszönhető. A kisbéri, az ajkai, a budapesti ipari szakmunkásképzők és a budapesti
Műszaki Főiskola viseli nevét.

netes komplexumot is, mely jelenleg
a községházán hozzáférhető...
Amit nehezebben viselünk, az a
tény, hogy a postahivatalt nálunk
is megszüntették. A postavezető
el tudott helyezkedni, de a lakosság
egyelőre nehezen barátkozik a mozgó posta intézményével.
Az elmúlt századokban az számított
valamire való településnek, ott
regisztrálták a polgárosodás első jeleit, ahol már volt önálló, helybeli
posta. Bakonybánk az elsők között volt, most pedig egy kétszáz
forintos lottószelvényért Kisbérre
beletörődtünk. A lakossági létszám lamennyien szívünkön és vállainkon
kell utaznunk nyolcszáz forintos
olyan tény, amivel nem lehet vitat- egyszerre viseljük kistelepülésünk
útiköltség mellett...
kozni, s ekképpen vállaljuk azt is, jelenét, jövőjét...
hogy a rédeivel közös körjegyzőség
– Miből él meg az itteni lakosoldja meg közigazgatási feladatain- – Mi lesz az iskolaépület sor- ság?
kat. Szerencsére jó a kapcsolatunk sa?
– Sokan járnak dolgozni Kisbérre,
minden téren, hivatalunk két admi- – Megmarad itt a községi könyvtár, Mórra, Győrbe. Huszonöt olyan
nisztrációs előadóval szabályszerűen ami jól működik. Az egyik tante- helybeli magánvállalkozót regisztráműködik. A bakonybánki önkor- remből ifjúsági klub lesz, a másikból lunk, akik fizetnek iparűzési adót, és
mányzati képviselőtestület – velem talán faluház, falumúzeum, de ide akik általában hozzájárulnak községi
együtt – hat fős, azt gondolom va- szeretnénk áttelepíteni azt az inter- rendezvényeink költségeihez is.
Ez utóbbiak közül legfontosabbnak
tartjuk a Bánki Napot. Bizonyára
köztudott, hogy a neves feltaláló
Bánki Donát községünk szülötte.
Minden évben júniusban tartjuk
meg ezt az ünnepet, melyen rendszeres vendégeink a feltaláló nevét
viselő hazai középiskolák és a budapesti Bánki Donát Műszaki Főiskola
diákjai, tanárai. Ez egyben falunap
is, összegyűlünk ünnepelni a Bánki
Donát emlékparkban, majd a fehér
asztalnál barátkozni, emlékezni.
Őrizni mindazt, amit érdemes, és
tervezni a jövőt, melyben meg kell
maradni a hozzánk hasonló kistelepüléseknek is.
Térségünkben három nagyobb vállakozás működik egy ipari területen,
a Vogel Pick, a BIT és az SFT. Az
idei június 12-ei Bánki-ünnepségünkön jelentették be, hogy ez
az ipari terület is felveszi a Bánki
Donát nevet.
Sulyok Kálmán

Sümeg vára

AZ ÉN VÁRAM A TE VÁRAD

A

és a farkasvermet, mely fölé Európában egyedülálló, mérleg elven
működő felvonóhíd került.
A várban – ha a panoráma nem
lenne így is éppen elég – érmeverésben, nyíllövésben, papírmerítésben
próbálhatjuk ki magunkat és állandó
kiállításokat látogathatunk. Napjainkban nyitotta meg kapuit Goda
László fafaragó művész kiállítása,
aki a régi, nagy Magyarország törtékapitánya, hanem a lovagkor kultú- nelmi vármegyéinek címereit alkotta
rájának fellegvárát is megteremtette. meg a Millennium tiszteletére.
A várhegy lábánál elterülő két
hektárnyi várbirtok, a hadtörténeti
PROGRAMOK A VÁRmúzeummal,
kocsimúzeummal,
nemzetközi szablyakiállítással, kö- BAN ÉS A VÁRKERTBEN
zépkori hadigépkiállítással, szabadtéri Az említett kiállítások és múzeumok
színházzal, lovagteremmel, csárdával, mellett egész évben részt vehetünk
kovácsműhellyel valóban egyedülálló lovagi játékokon. A turisztikai szeés persze gyönyörű lovakat, lámát és zonban – június 20-tól augusztus
20-ig – a várban és a szabadtéri
mangalicát is simogathatunk.
A birtokhatár korszakhatárt is je-lez, színházban egész nap részt vehetünk
hisz a kerítésen belül az ember lánya a történelmi korokat felelevenítő
várkisasszonynak képzelheti magát előadásokon, este hat órától pedig
– megjegyzem joggal – hisz az itt bajvívás – lovagi torna, történelmi
dolgozóknak kötelező (de egy- lovasjátékok elnevezésű programok
általán nem erőltetett) a lovagias szórakoztatják az idelátogatókat.
Bátran merem ajánlani, akár hétvéviselkedés és öltözet.
Maga a sümegi vár is magabiztosan gi, akár egész hetes programként
áll a várhegyen, szemel látható rajta Sümeget, hisz a Balaton is közel
az elmúlt tizenöt év munkája. Mára – majd’ 30 kilométernyire – van és
teljesen megszűntek az életveszélyes így a térség a szabadidős elfoglaltomlások, falazat, falkorona több ságok széles skáláját kínálja mindenezer méternyi épült, kijavították a kinek. Lovagi becsület szavamra.
fedéseket, védműveket, ciszternákat

Közép-Dunántúli Régió nyugati határát védi Sümeg vára, mely Magyarország leginkább épen
maradt romvára. A vár a Magyar Állam tulajdona,
vagyonkezelő szerve a Kincstári Vagyoni Igazgatóság.
Az 1960-as években az OMF felújította a várat, és átadta kezelésre a Megyei Idegenforgalmi Hivatalnak,
mely mostohán bánt ezzel a műemlékkel, hisz a bevételt teljes egészében a Balaton parti kempingekre
fordította. 1989-ben a sümegi vár élet- és balesetveszélyes állapotban a városi tanács kezébe került.
A városi tanács elnöke ekkor Tóth
Tamás volt, akit egy merész ötlet
vezérelt, amikor magánvállalkozóknak
kínálta a várat üzemeltetésre. Az
OMF azonban feltételként szabta
meg, hogy az üzemeltető köteles a
karbantartást is elvégezni. A kezdeti
munkálatok azonban – mely a balesetveszély megszüntetését jelentette
–, csillagászati összegekre rúgtak, és
ettől a kihívástól sokan elrettentek.

KAPITÁNY, KAPITÁNYOM

Papp Imre és családja azonban
vállalta a vár építését. A vár ura,
bár a modern kornak megfelelően
farmerben, napszemüvegben és
dzsipen jár, estére belebújik a lovaggúnyába, nyergel, és ugyanúgy
kiveszi a részét az előadásokból,
mint azok a fiatalok, akik teljes
beleéléssel szórakoztatják a publikumot estéről estére.
Mára nemcsak egy virágzó vállalkozást tart kézben a sümegi vár

VESZPRÉM MEGYEI

OLDALAINK TÁMOGATÓI :
Veszprém város Önkormányzata
Balatonfüred város Önkormányzata
Balatontourist Rt.

Vitkóczi Éva

Kőhalom állt, ma ismét vár…

MERÉSZ ÁLMOK A CSESZNEKI VÁRBAN

A

szó szoros értelmében romhalmaz volt a vár még
néhány esztendeje is. Földrengés rázta, tűzvész
pusztította, a történelem és az időjárás sem kímélte
az ódon falakat. Nagy Ferenc, mostani várkapitány, a
Bakony e festői pontjáról egykor körültekintve mégis
úgy érezte, a kőhalmot újra kell teremtenie.
-1993 óta építkezem itt, a szabadtéri színpad és nézőtér kialakítása volt az első állomás. Jómagam
és a családom véres verejtéke árán
készült el itt minden, nem volt sem
támogatás, sem összeköttetés, csak
az álom – mondja egy kis hőskorra
visszatekintő nosztalgiával Nagy
Ferenc vállalkozó és várkapitány.
– A nyitásra a kor legnagyobb neveit hívtuk meg egy kétnapos rockfesztivál keretében: a Republicot, a
Skorpiót, Benkő Lacit, Deák Billt,
a Tátrai Bandet. De mivel Csesznek

nem volt még ismert rendezvényhelyszín, nem is értettünk hozzá,
– én például gyógypedagógus
vagyok, ráadásul nem is őslakos,
hanem betelepülő –, ezért elég sok
tanulópénzt kellett megfizetnünk.
Nagy Ferenc azóta is megtörhetetlen
vállalkozó kedvvel és szorgalommal
szervezi a programokat, amelyeknek
ma már a vár maga is helyszíne, nem
csupán díszlete.
– Egyfajta minőségi hagyományőrzést is vállaltam, ezért kerül sor
rendszeresen az István, a király

előadására, vagy tárogatófesztivál,
várdalnoki esték megrendezésére.
A várjátékokban az ország legjobb lovasíjászai és hagyományőrzői
vesznek részt.
A történelmi idők szelleme, de
különösen a vár fénykorát jelentő, a
Zsigmond király nevével fémjelzett
XV. század közel áll Nagy Ferenchez, ezért a várkapitányi szerep
nagyon testre szabottnak bizonyult.
– 1996-ban a tulajdonos Kincstári
Vagyoni Igazgatóság nekem adta át
az üzemeltetői jogot. Így lettem várkapitány. Ez egyébként Veszprém
megyében nem egyedülálló, heten
vagyunk, és a tiszteletbeli főkapitány egy hölgy, Pergő Margit, aki a
KVI részéről talán a legtöbbet tette
az itteni várakért, és sürgette, hogy
minél előbb jó gazdára találjanak.
Ettől fogva a vár helyreállítása új
lendületet kapott, de az évek során
a kezdetben bizalmatlan vagy kétkedő helyi lakók is bekapcsolódtak
a történésekbe, hiszen a nyári
programok idején a várban vagy
a színpadnál dolgoznak. De egyre
többen vannak olyanok – szállásadók, vendéglősök –, akiknek a
megélhetését közvetett módon a
várba látogatók biztosítják. Talán
egyszer megvalósulnak a várkapitány
legmerészebb álmai is, az üdülőfalu
és a középkori skanzen, amelyek
hegyvidéki paradicsommá varázsolnák a környéket. Ami már ma is
valóság: a várfalak épülése-szépülése nyomán az utóbbi években a
látogatók száma megnőtt, sőt már
olyan, „civilben” bankár turista is
elvetődött arrafelé, aki szívesen
„örökbe fogadná” az épületegyüttest. A várúr szerint egy ilyen „nevelőszülő” mindenképpen jó hatással lenne a további növekedésre.
Hajdufy Eszter

SZELEK SZÁRNYÁN

C

serép Csaba a 470-es hajóosztály nagy ígérete,
viszonylag rövid idő alatt, fiatalon tört be az élmezőnybe, amit természetesen mostani partnerének,
Czégai Péternek is köszönhet. „Mellesleg” agykutatónak
készül, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem másod
éves hallgatója, Freund Tamás professzor növendéke. Az
idei nyár nagy megmérettetése az athéni olimpia lesz.
– Mikor kezdte el a vitorlás életet, dolgunk! A három magyar egység
hogy máris az olimpiánál tart?
közül, rendkívüli erőfeszítések után
– 12 évesen már a balatonfüredi és rendkívüli szerencsével mégis
Sportklub színeiben vitorláztam, nekünk sikerült megszereznünk az
Optimist hajó osztályban, majd olimpián való indulás jogát.
1996-ban, már Kadett osztályban,
serdülő bajnokságot nyertem. Ez után – A világbajnoki címtől nagyon
a 420-as hajóosztályba mentem át. messze voltak?
Kétszer nyertem országos versenyt. – Jelenleg a magyar vitorlás sport
A 470-esben öt éve sportolok. legalább 8 évvel, két olimpiai cikNemrég ismerkedtem meg Czégai lussal marad el a világ élvonalától,
Péterrel, aki egy másik klubban vi- főleg technikai értelemben. Az igazán
torlázott. Ő is éppen társat keresett, profik úgy készülnek, hogy egy-egy
és különböző bonyodalmak után vé- konténerben viszik magukkal a szergülis összeálltunk, ő a kormányos és viz-felszerelést és a meteorológiai
a legénység. Ez két héttel a horvát- mérőállomást. Mi nem tudjuk megországi Zadarban megrendezett idei mondani, milyen idő lesz másnap a
világbajnokság előtt történt.
futam alatt, legfeljebb megnézhetjük a
tévében vagy az Interneten. Úgyhogy
– Akkor nem volt könnyű dolguk világbajnoki címről szó sem lehet.

rendbe tennie. Utána edzőtábor
itthon, majd Kiel, Északi-tengeri Világkupa Verseny, ezután horvátországi
edzőtábor, július 9–14. között pedig a Balatonon Magyar Bajnokság.
Ezen szeretnénk komoly eredményt
elérni. Ezt követi egy kéthetes athéni
edzőtábor, végül az olimpia.
– Elég szoros lesz az időbeosztása idén nyáron, képes emellett agykutatással foglalkozni?

– A két dolog, a vitorla és agykutatás nehezen összeegyeztethető. A
sportban ez az olimpia lesz a csúcs,
ennél feljebb nem lehet jutni, ha a
mezőny első felébe bekerül egy magyar, az már nagy dolog. Bizakodó
vagyok, mert ennek az athéni tengeröbölnek a hullám- és szélviszonyai nagyon hasonlítanak a Balaton
adottságaihoz, vagyis előnyben
leszünk a többiekkel szemben.

– Távolabbi tervei?
–- Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetét a világ
első öt legnevesebb agykutató laaz olimpiai kvótaszerzésnél!
boratóriuma között tartják számon.
– Nekünk volt a legnehezebb – Következő állomások?
Freund Tamás professzor, aki e– Május 29 – június 10-ig Német- gyébként veszprémi, neve garancia a
országban, Warnemündében le- tudományos színvonal szempontjászünk, az Európa Bajnokságon.
ból. Nagyon szerencsésnek érzem
A társam, Czégai Péter már
magam, hogy itt tanulhatok és
nem is tudott eljönni erre az
PHD-képzés után szeinterjúra, mert nagyon köretnék itt dolgozni
zeledik az indulás, és a
továbbra is.
hajót, az utánfutót kell
Hajdufy
Eszter

Az Év Hangja

A TAPOLCAI LÁNY

T

ények: A Megasztár az utóbbi évtizedek legelfogadottabb, legnépszerűbb tehetségkutató versenye. A Megasztár megosztotta az embereket. Tóth
Veronika lett az év hangja. Tóth Veronika sztár lett
– Tapolcáról.
Ez mind igaz. A show jellegű
tehetségkutató verseny fantasztikus
közösségi élményeket és énekeseket adott Magyarországnak, a Kárpát-medence lakóinak. Az eleinte
rissz-rossz és mókás énekhangokat
felvonultató Megasztár tényleg
sztárokat termelt. A tapolcai Tóth
Veronika nem gondolta volna
győzelmét, de most a finálé után
is alig hiszi a sikert. Veronika a régió büszkesége, és egyben egy
ország örült a győzelemnek. A
sajtó nagy empátiával mutatta őt és
Oláh Ibolyát együtt címlapokon.
A rivális tv-csatorna egész oldalas fizetett hirdetésben gratulált
a győztes Tóth Veronikának, ami
szokatlan gesztus, de valljuk be:

nagyon elegáns.
Tóth Veronika győzött. Megérdemelte. Mellette állt biztosan
és kitartóan családja és új barátai
is. Megérdemelte, mert csillogó
tehetsége hosszú évekre előre jól
vezetheti, azaz hosszú énekesi
pályára készülhet. Megmondom

őszintén, tetszett a TV2 gondoskodása. Képezte, felkészítette a
versenyzőket a
nagy döntőre.
Tóth Veronika névjegye:
Remélem, a koA halak jegyében született. Kedvenc étele a rán jött sztárságpaprikás csirke. Kedvenc itala a száraz vörösbor. gal mindenki jól
Kedvenc film: Indul a bakterház, Üvegtigris.
fog megbirkózni.

Tóth Vera azzal a stábbal készíti
el első albumát, amely Charlie és
Cserháti Zsuzsa dalait vitte sikerre.
Blues, jazz, funky várható a lemezen. Egyedi hangvétellel.
Talán hatással lesz az albumra, hogy
Vera jó tanácsokat kapott Presser
Gábortól, hogy énekelhetett Auth
Csillával, hogy Tisza Bea volt a
tanára az énekek előkészítésében és
a produkciókra való felkészülésben.
A sajtó végre úgy foglalkozott a
döntősökkel, ahogy egy ilyen győzelem után kell. Címlapok, riportok
és rengeteg fellépés.
Tóth Veronika 19 éves álmodozó.
A Megasztár győzteseként jelenleg
rendkívül sok fellépése van. Készül
első albumára. Keresi élete útját,
keresi párját, keresi boldogságát.
Most még emlékszünk a győzelem
pillanataira. Vera zöld blúzára, széles karmozdulataira, a vidám, mosolygós lányra, aki sikerre termett.
A mi lányunknak kívánunk sikert!
A Megasztár legutóbb Tatabányán
volt látható a Szentivánéji Karneválon, ahol hatalmas érdeklődés
közepette léptek fel.

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!

T.O.

Jelen és múlt

BALATONI NYÁR… BALATONFÜRED

B

fejlesztésére címzett állami támogatásra igénybejelentéssel éltünk, a
beruházás tervezett összege 219
MFt;
- állami céltámogatásra pályáztunk,
ellátatlan területek szennyvízhálózatának kiépítésére 117 MFt
beruházási önköltséggel;
- kulturális és idegenforgalmi rendezvények támogatására (Borhetek,
II. Balatonfüredi Művészeti Fesztivárosunkban, kísérleti jelleggel vál, Anna-bál, stb.).
kiadtuk az ún. Füred kártyát, a
hagyományos kulturális programjaink
PROGRAMOK
mellett új turisztikai „csomag”-ban Július 1-11. II. Balatonfüredi
is értékesíthető rendezvényeket Művészeti Fesztivált, (képzőműszervezünk. (Borjuniális, Balatonfü- vészeti, zenei, tánc, színházi és
redi Művészeti Fesztivál, Kékszalag gyermek programok).
vitorlásverseny, stb.)
Július 24-25. 179. Anna-bál és

alatonfüred neve először 1211-ben, a tihanyi
apátság birtokösszeírásában szerepel. A fürdőélet XVIII. században kezdődik, amikor is Lécs Ágoston
tihanyi apát megteremtette a mai gyógyhely alapjait. 1831-ben megnyitották a Dunántúl első magyar
nyelvű kőszínházát, 1846-ban megindult a balatoni
gőzhajózás is a „Kisfaludy” vízrebocsátásával.
1970-ben nagyközséggé, 1971-ben gyógyüdülővárossá nyilvánították Balatonfüredet. 1987-ben megkapta
a „Szőlő és Bor Nemzetközi Városa” kitüntető címet.
Kérésünkre dr. Bóka István, a város
polgármestere beszél terveikről és
az idei balatoni nyár füredi programjairól.

TERVEK

A település jelenét a városfejlesztési
elképzelések, tervek alapját, a helyi
lakosság igényeinek kielégítése mellett az idegenforgalom fejlesztése
határozza meg.
Balatonfüred számára az egyik legfontosabb feladat a térség idegenforgalmi és kulturális szervező központ szerepének betöltése.
A legfontosabb feladat a fürdőtelepi városrész fejlesztése, melynek
keretében útfelújítás, parképítés és
a turisztikai vonzerő fejlesztésének
céljából a Balatoni Borok Háza és a
képzőművészeti galéria, szomszédságában pedig egy kisebb szabadtéri színpad kerül kialakításra.
Ebben az évben az önkormányzat
közreműködésének köszönhetően
a tulajdonosok befejezik a görög
falut, mely mellett hamarosan aquapark épülhet.
2004. novemberében a többfunkciós konferencia és kulturális
központ építése befejeződik és
megtörténik ünnepélyes átadása.
Ezzel a város és a térség régi vágya
teljesül.
Annak érdekében, hogy minél
többen töltsék el szabadságukat

PÁLYÁZATOK

2003. évben 13 nyertes pályázatunk volt, amelyen 426 MFt-ot
kapott a város. Ebből többek között fordítottunk szennyvízcsatornázásra 132 MFt-ot, vízügyi célelőirányzatra 40 MFt-ot, szociális
bérlakások építésére 172 MFt-ot,
kulturális-idegenforgalmi programok
támogatására 26 MFt-ot.
2004-ben pályázatot adtunk be
többek között:
- a Regionális Operatív Program
keretében a fürdőtelepi városrész
fejlesztésére (útfelújítás, parképítés, turisztikai vonzerő fejlesztése,
épületek);
- az alapfokú oktatási intézmények

kísérőrendezvényei (Szívhalászat,
utcabál, stb.).
Augusztus 7-22. Borhetek, a
város leglátogatottabb idegenforgalmi és kulturális programja,
a csodálatos szépségű Tagore
sétányon
Augusztus 8-án lesz a Balatonfüred-Tihany közötti Wesselényi
Miklós öbölátúszó verseny, mely
országos érdeklődésre tart mindig
számot.
Augusztus 14-én a hazánkban
tartózkodó diplomaták részére Diplomata Borkóstolót rendezünk.
Szeptember 10-én olasz és magyar
tudósokat és művészeket hívunk tudományos konferenciára, melynek
másnapján, 11-én kezdődik a
Salvatore Quasimodo Nemzetközi
Költőverseny díjkiosztó ünnepségének programsorozata.
Szeptember 18-19-én szüreti
mulatságok, szüreti felvonulás,
utcabál, nemzetközi fúvószenekari
találkozó lesz.
dr. Bóka István
polgármester

A „BALATON FESTŐJE”:
VÁGFALVI OTTÓ

S

zőnyi István, Bernáth Aurél felvételiztette a
Képzőművészeti Akadémiára, Burkhardt Rezső
korrigálta ecsetvonásait, a művészeti anatómia fogásait pedig Barcsay Jenőtől tanulta meg. Kortársai
a „Balaton festő”-jének nevezik, mert munkáinak
legnagyobb részét a magyar tenger mindig változó
színei, fényei, hangulatai ihlették.

– Nagy utat tett meg, amíg a hanem csináltak egy propaganda
Balaton partján letelepedett.
rajz-osztályt, adtak egy helyiséget,
– Igen, Szerencsen születtem, az ahol a munkaversennyel kapcsoelső rajzaim itt készültek, majd a latos teendőket kellett ellátnom.
sárospataki gimnáziumban teljesed- Plakátokat, reklámokat, portrékat
tek ki. Korengedménnyel kerültem a az élmunkásokról, üzemi jeleneteket
Miskolci Művésztelep alkotói közé kellett rajzolnom. Készítettem néhány
1942-ben, ami a Képzőművészeti 2 méteres Sztálin- és Lenin-festményt
Akadémia alkotóhelye volt. A is. Sztálinnal nem volt baj, mert volt
következő évben fel is vettek ide, róla teljes alakos kép, de Leninről
Budapestre kerültem.
csak mellkép. Így odaállítottam egy
Viharos idők voltak, egy évet ki kollégámat, és a hiányzó részeket róla
is kellett hagynom. Hazamentem mintáztam meg.
Szerencsre, és járásbírósági tisztviselő lettem. Elfogtak, mint leventét, – Közben azért építette a saját
de megszöktem a hadifogság elől művészvilágát?
és Keszthelyről gyalogoltam vissza. – Tudtam, hogy működik egy
Szerencsém volt, mert sok társam veszprémi művészcsoport, ezért
még a kezdet kezdetén felkerestem
csak 2 év múlva jött haza.
1949-ben végeztem el a főiskolát,
rajztanárként taníthattam volna, de
éppen abban az évben törölték el
a középiskolai rajzoktatást. A minisztériumban azt ajánlották, hogy a
balatonfűzfői papírgyárban keressek
munkát. Kalandnak jó volt, felültem
hát a vonatra, és eljöttem. Itt is
ragadtam végleg.
A Nitrokémiához vettek fel, önálló
szerkesztő technikusnak, mivel ábrázoló geometriát tanultam. De semmit
nem értettem ehhez, csak tébláboltam ott, az ottani mérnökök röhögtek
rajtam. Jól mulattunk. Egy hétig.
Aztán szóltak a pártbizottságról,
hogy menjek le. De nem kirúgtak,

a vezetőjét, Lovasi Lászlót, aki
később disszidált Amerikába. Ma
ez a Veszprém Megyei Művészcéh. Így szinte az alapítástól kezdve
bekapcsolódtam a helyi képzőmű-

vészeti életbe, közös kiállításokon, megjelenéseken vettem részt.
1957-ben megpályáztatták velem a művelődési ház igazgatói posztját. Egyáltalán
nem vágytam erre, de én lettem az igazgató.
Bábszakkört, csillagdát hoztam létre, pesti
színészeket hívtam le, klubok működtek és
mozi. Jól ment a dolog. Ráadásul a Képcsarnok kereste a képeimet, rengeteget eladtam
belőlük. Úgyhogy nem panaszkodhattam.
– A családja nem bánta, gondolom,

hogy nem egy nyomorgó, csak a halála után elismerést szerzett festővel
élnek együtt?

– Nagy csavargók vagyunk a feleségemmel.
Bejártuk Svájctól Finnországon át Brazíliáig
és Kínáig a fél világot. Amikor nem lehetett
nyugatra utazni, Bulgáriába mentünk a tengerhez. Mindenhol festettem. Az országban
már mindenhol kiállítottam, de Münchenben, Koppenhágában, Helsinkiben is voltak
tárlataim. Játéknak tekintem a festést, üdítő
szórakozásnak. Akkor is annak tekintettem,
amikor a szocializmus alatt az ajkai üveggyárat kellett megfestenem.
– Szereti a képeit?
– 2000-ben voltam 75 éves. Ebből az
alkalomból galériatulajdonos barátom, Hegyeshalmi Laci rendezett egy kiállítást olyan
munkáimból, amelyeket nem szándékoztam
eladni. Jó magasra árazta a képeimet, de
sajnos nem eléggé, így elkeltek olyanok is,
amelyeket meg akartam tartani.

Hajdufy Eszter

T-Mobile partnertalálkozó a Hotel Gottwaldban

EGY MISZTIKUS ÉJSZAKA ELŐESTÉJE

A

T-Mobile Magyarország Rt. Tatán, a Hotel Gottwaldban tartotta a névváltozás óta első partnertalálkozóját júniusban, a tatabányai Szentivánéji Karnevál előestéjén. A távközlési cég főtámogatója a nagyszabású
rendezvénynek, ez adott alkalmat arra, hogy a T-Mobile
vendégül lássa legnagyobb megyei partnereit.
tanihoz hasonló színvonalas rendezA T-MOBILE A JÖVŐBEN
vények, események támogatásában.
IS PARTNER LESZ
Tatán, a festői környezetben lévő, László Ferenc, Tatabánya Megyei
elegáns Hotel Gottwald éttermében Jogú Város aljegyzője megköszönte a
Unger Károly régióvezető köszöntöt- meghívást és a támogatást a T-Mobite a T-Mobile vendégeit. Hangsú- le-nak. Mérföldkőnek nevezte, hogy
lyozta, hogy a cég tatabányai üz- a 2004-es karnevál immáron az egész László Ferenc, Unger Károly és Hantzletének megnyitása óta kiemelten tatabányai kistérség mind a kilenc te- mann Ferenc köszöntik a vendégeket
támogatja a kulturális értékeket, lepülésének közös rendezvénye, tehát tovább emelték.
kezdetek óta ott áll a megyeszékhely túllépett a város határain.
A partnertalálkozó csúcspontján
egyik legnagyobb rendezvénye, a
tombolahúzásra került sor, ahol a
BORLOVAGOK,
Szentivánéji Karnevál mellett. Ezt a
szerencsések T-Mobile vásárlási
hozzáállást természetesen az új név
utalványokat vehettek át. Stílszerűen
FOGADÁS ÉS TOMBOLA
sem változtatja meg.
A megnyitó után a tatai Zsigmond a Szentivánéji Karnevál főszervező
Hantzmann Ferenc, a T-Mobile Király Borlovagrend képviselői, intézményének, A Közművelődés
Magyarország Rt. ügyfélszolgálati élükön Gottwald Sándorral, a part- Házának igazgatója, Kelemen Zolügyvezető igazgatója kiemelte a Ko- nertalálkozónak helyet adó hotel tán is a nyertesek között volt.
márom-Esztergom megyében működő vezetőjével borkóstolásra invitálták Az este további részében az üzleti
egységeik munkáját. Elmondta, hogy a vendégeket. A kellemes adomázás partnerek kellemes szalonzene melmíg a szolgáltatásaikat igénybe vevők mellett szakszerű ismertetést hallhat- lett beszélgethettek, ismerkedhettek
országos átlaga a mobiltelefonálók tunk a neszmélyi itókákról, amelyek egymással, vagy mélyíthették el
47 %-a, addig hazánk legkisebb a Szőllősi Pincészetből kerültek ki. kapcsolatukat, és a T-Mobile munmegyéjében ez az arány 49 %-os. Az érthetően emelkedett hangulatot katársai révén megismerkedhettek a
Megerősítette, hogy a T-Mobile a többtucat előétel, valamint a szar- távközlési cég legújabb szolgáltatáMagyarország Rt-re továbbra is vaspörkölt, a harcsapaprikás, a bél- saival, csúcsmodelljeivel.
Veér Károly
számíthat a város és a megye a mos- színragu és a szezámos csirkefalatok

A Zsigmond Király Borlovagrend képviselői, jobb oldalon a há- Kelemen Zoltán, A Közművelődés Háza igazgatója is a szerencsés
nyertesek között volt
zigazda Gottwald Sándor

A T-Mobile világa

SZÁMLAFIZETÉS
MOBILTELEFONON KERESZTÜL

2

004 júniusától ügyfeleink számára elérhető a
mobil fizetési lehetőség, mely a Budapest Bank,
az ELMŰ, a Pannon GSM és a T-Mobile példanélküli
összefogásával jött létre

Egységes platform, rugalmas
felhasználási lehetőség és páratlan biztonság jellemzi azt
a világon több szempontból
is egyedülálló, a Pannon
GSM és a T-Mobile egygyüttműködésével megvalósult, a Cellum Rt. technológiáján alapuló és MPP
Rt. által működtetett mobil
fizetési megoldást, amely
bármely magyarországi bank
és közműszolgáltató, illetve
azok ügyfelei számára elérhető.
Az új mobil banki szolgáltatatással az ügyfeleknek
lehetőségük nyílik arra,
hogy közműszámlájukat
a
lehető legkényelmesebb és
leggyorsabb módon, sorban
állás, várakozás nélkül, akár
otthonról, egyetlen üzenet
küldésével egyenlítsék ki.
A szolgáltatás kiemelt előnye, hogy a fizetési folyama-

tradíciókkal rendelkező Budapest Bank, valamint a fogyasztói igényekre gyorsan,
rugalmasan reagáló vezető
áramszolgáltató, az ELMŰ
csatlakozott. A rendszer
természetesen nyitott további bankok, közművek és
a harmadik mobilszolgáltató
előtt is.

tot a fogyasztók ellenőrizhetik, azaz megadhatják, hogy
azonnal fizetnek, vagy a közműszolgáltató által megadott
fizetési határidőre, illetve
hogy melyik mobil banki
fizetőeszközével kívánják az
A szolgáltatás igénybevéteesedékes díjat rendezni.
léhez az ügyfeleknek megfeA rendszer képes a hozzá lelő típusú - dinamikus
csatlakozó közműszolgálta- - SIM kártyával és a Budatók adatai alapján a fizetési pest Banknál arra érvényes
értesítéseket az ügyfelek mobil banki szerződéssel
részére titkosított sms for- kell rendelkezniük, továbbá
májában kiküldeni, majd az megállapodást kell kötniük
ügyfelek részéről beérkező az ELMŰ-vel az új fizetési
visszaigazolás alapján a fi- mód igénybevételére.
zetési tranzakciókat a rendMivel a szolgáltatás igényszerhez csatlakozó bankokbevételéhez szükséges SIM
nál lebonyolítani. A bevitt
kártya lecserélése mellett
adatok biztonságát az alvalamennyi elengedhetetlen
kalmazásba épített titkosító
dokumentum beszerzése és
eljárás garantálja.
kitöltése is a mobilszolgáltaA minden igényt kielégítő, tóknál történhet, biztosított
innovatív, sokoldalú mobil- az ügyfelek egy ponton
tranzakciós rendszerhez első- keresztül történő, gyors,
ként az ezen a téren komoly kényelmes kiszolgálása.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
T-MOBILE MAGYARORSZÁG RT., KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG
36-1/265-9200

DVD-AJÁNLÓ
SZEXMISSZIÓ (SEKSMISJA, LENGYELORSZÁG, 1984)

R.: Juliusz Machulski
Fsz.: Olgierd Lukaszewicz, Jerzy Stuhr, Bozena Stryjkówna, Boguslawa Pawelec
Megjelenés: június 2.
Tudósaink, Max és Alex veszélyes kísérletre vállalkoznak: hibernálják magukat három évre! Ám
időközben kitör a harmadik világháború, s mire lezajlik, nem marad több férfi a földön. Fél évszázad
múlva felébredve a szexmániás Max és a kissé neurotikus Alex egy földalatti, csupa nőkből álló társadalomban találja magát. Ideje megmutatni, ki hordja a nadrágot. A lemezen egy cseppnyi extra sincs,
viszont a klasszikus magyar szinkron és a kedvező fogyasztói ár mindenképp megvásárlásra buzdít.

SZIGORÚAN PISZKOS ÜGYEK (WU JIAN DAO, HONGKONG, 2000)
R.: Wai Keung Lai, Siu Fai Mak
Fsz.: Tony Leung, Andy Lau, Anthony Wong, Eric Tsang
Megjelenés: június 8.

Minden idők legsikeresebb hongkongi filmje végre megérkezett DVD-n! E zsarufilmben senki sem az, akinek
látszik: A 18 éves Ming a kínai maffia megbízásából megy a rendőrakadémiára, hogy aztán beépüljön rendőri szervbe, Yan pedig a rendőrképző főiskola elvégzése után a Triádban lesz besúgó. 10 év telik el, s sem
Ming, sem Yan nem tudja már, melyik oldalon áll igazán, mikor útjaik keresztezik egymást. Az izgalmas thriller
remek specifikációkkal, s tisztességes extrákkal (werkfilm, kimaradt jelenetek) jelenik meg hazánkban.

EGY MARÉKNYI DOLLÁRÉRT (PER UN PUGNO DI DOLLARI, OLASZORSZÁG, 1964)

R.: Sergio Leone
Fsz.: Clint Eastwood, Marianne Koch, Gian Maria Volonté, Wolfgang Lukschy, Mario Brega
Megjelenés: június 8.
Leone dollár-trilógiájának nyitó darabjában először találkozhatunk a névnélküli férfivel
(Clint Eastwood), aki egy határmenti falu rivalizáló bandáit ugrasztja egymásnak.
Mindkét félnek felajánlja segítségét, s úgy mozgatja a szálakat, hogy a balhéból mindenképp nyertesen távozzon. A DVD-n mintha sivatagi vihar pusztított volna: egy darab
előzetesen kívül nincs rajta bónusz, viszont a klasszikus szinkron felkerült rá.

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK 1-2. (THE GODS MUST BE CRAZY 1-2., BOTSWANA, 1988)

R.: Jamie Uys
Fsz.: N!xau, Marius Weyers, Sandra Prinsloo, Louw Verwey, Jamie Uys
Megjelenés: június 15.
Üres kólás üveg pottyan az égből egy busman törzs nyugodt életébe. Xi isteni ajándékként
tekint a különös tárgyra, s elhatározza, hogy elviszi a világ végére. Mókás és tanulságos útja
során sok furcsa emberrel találkozik. A folytatásban Xi két gyermeke kóricál el, így a kis busman ismét kénytelen megütközni” a civilizált világgal. A klasszikusnak számító vígjáték dupla
“
korongon jelenik meg magyar szinkronnal és két dokumentumfilmmel felvértezve.

FARKASOKKAL TÁNCOLÓ (DANCES WITH WOLVES, USA, 1990)
R.: Kevin Costner
Fsz.: Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene, Robert Pastorelli
Megjelenés: június 29.

Hamarosan újabb hiánypótló film jelenik meg hazánkban. Kevin Costner 7 Oscar-díjjal jutalmazott western-eposza a népek közötti barátságról regél. John Dunbar (Kevin Costner) egy
elhagyatott erődben állomásozik, egyetlen barátja egy farkas. A határvidéken portyázó indiánok
félelemmel vegyes tisztelettel nézik a különös kapcsolatot, s úgy tűnik, a sápadtarcú velük is szívesen barátkozna. Kevin Costner párját ritkító filmje felújított hanggal és képpel kerül a boltokba; extra gyanánt megtekinthetünk egy “Így készült” filmet.

