A CSATLAKOZTUNK,
VILÁG KÖLDÖKE CSATLAKOZTAM…
Hát itt van az Unió. Sokan támogatták, néhányan ellenezték, másokat nem érdekelt. Május elsejétől
viszont nincs visszaút: egyike lettünk
a huszonötöknek, reméljük egy egységesülő, kulturális hegemóniáját
őrző, nemzetiségi villongásokat és
szociális különbségeket eltüntető,
valamennyiünk számára szebb, élhetőbb jövőt hozó Európának.
Véreink közül sokan most kimaradtak. Kárpátalja, Erdély és a
délvidék magyarjai számára egyelőre
nem adatott meg a csatlakozás lehetősége. Védjük, óvjuk őket innét
az anyaországból, hiszen fogyunk,
fogyatkozunk! Szükség van rájuk is,
hogy nemzetünk, népünk túlélje a
nagy betagozódást.
Én a magam módján csatlakoztam, utoljára, még útlevéllel
átsétáltam a sok vihart megélt
komáromi hídon. A morcos,
szlovák határőrtiszt kelletlenül
engedett utamra, mint mondta,
az ő nemzeti érzései sérültek a
nagy összeborulással. Pedig az
egész csatlakozási hercehurca
legnagyobb nyertese talán éppen Komárom, a mindig is egy,
ám a történelem által sajnálatosan
szétszakított város lehet.
Mindig is összetartozott, a
rokoni kapcsolatok, a kulturális
hagyományok (Jókai, Lehár stb.

szülőhelye a történelmi városrész,
Észak-Komárom volt) a politikai
viharok ellenére éltek, élnek és élni
fognak.
A Klapka téren aztán a hasonló
nevű sörözőben találkoztam Dörner
Gyuriékkal. A nagy magyar színész
nosztalgia-zenekarával (igen, muzsikálni is tud!) lépett fel a Komáromi
Napok kapcsán. A kora délutáni
verőfényben azon morfondírozott,
hogy az Illés, Omega és egyéb régi
slágerek előadása közben, milyen
szavalattal ajándékozza meg ÉszakKomárom polgárait. Nem maradtam
az esti koncerten, ám valószínűnek
tartom, hogy Wass Albert csodálatos versével állt a szépszámú közönség elé: „A kő marad…”

Hozzánk csapódott két idősebb
„komarnoi” honpolgár, János és
Lajos. Egyikük Ácson, másikuk Budapesten született. A sors különös,
kiszámíthatatlan útja vetette őket a
Duna északi partjára. Nem akartak
mást, csak a kezünket megszorítani.
Újra együtt – mondta János, és
hatvan évének minden keserűsége
benne volt ebben a félmondatban.
Lajos nem szólt semmit, kortyolgatta
a finom Arany Fácánt. Hirtelen sírni
kezdett. Néma, hangtalan zokogás
rázta testét. Felállt, búcsút intett.
Az öreg világcsavargó eltűnt a
sarkon, feltörő érzelmeit megtartva
magának, vállán az elmúlt viharos
évszázad minden nyűgével, bajával,
mérhetetlen súlyával.
Visszafelé sétálva a jó öreg hídon újra találkoztam a korábban
morc határőrrel. Kezet fogtunk,
meg sem nézte az útlevelemet.
Talán mégis jobb lesz együtt
– mondta. Hangsúlyában,
félszeg mosolyában benne volt
valamennyiünk bizonytalansága:
csak reménykedünk, reménykedni próbálunk abban, hogy
a mostani csatlakozással pontot
tehetünk a világtörténelem talán
legsötétebb korszakára, amit mi
magunk is jórészt megéltünk, a
szégyenteljes XX. századra.
Veér Károly
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Hétpecsétes titok nyomában

A SUZUKI ÚJABB BERUHÁZÁSA ESZTERGOMBAN

A

“New Renaissance” programjának részeként a
Suzuki 2003-ban 100 milliárd forintot költött a
Wagon R+ gépkocsi leváltására, illetve az Ignis fejlesztésére, az idén pedig 60 milliárd forintot fordít a
cég új, New Concept Car” elnevezésű modelljének
“
sorozatgyártására. Kazuhisa Toda vezérigazgató a
legravaszabb újságírói kérdésre sem árult el semmit
arról, milyen is lesz az új autó. A hétpecsétes titokról
majd az októberi bemutató lebbenti fel a fátylat.
A sajtótájékoztatón részt vett Csillag István gazdasági és közlekedési
miniszter, aki meleg szavakkal üdvözölte az esztergomi cég újabb
beruházását. Kiemelte: abban, hogy országunk exportja
2003 júliusától 23%-kal
növekedett, jelentős szerepe
van a Suzukinak is. A tárca
minden olyan fejlesztést támogat, amely új munkahelyeket
hoz létre, illetve megerősíti
a hazai beszállítók, a kis- és
középvállalkozások helyzetét.
Kazuhisa Toda, a Suzuki Rt. vezérigazgatója ezek után röviden
ismertette a cég elmúlt időszakbeli
fejlesztéseit és idei terveit.
A program első állomásaként
2003-ban 100 milliárd forintos
beruházással festőüzemet létesítettek, megkezdték Ignis modelljük
sorozatgyártását, valamint beindították a dízelüzemű járművek
exportját. A beruházás eredményeként a gyár összes kapacitása

évi 90000 darabra nőtt. A New
“
Renaissance” program második
szakasza az idei, összesen 60 milli-

árd forint értékű fejlesztés. Ennek
eredményeként 2004-ben 400
új munkahely létesül, és 55000
m2 új üzemcsarnok épül. A projekt
által a gyár összes gyártókapacitása
a jelenlegi évi 90000 darabról
150000 darabra nő. 2004 végén a New Concept Car” 103
“
darab prototípusa készül el, melyből az első a Közlekedési Múzeumba kerül, ahogyan az első Suzuki
Swift is. 2005-től indul meg az új

modell, a „New Concept Car” sorozatgyártása.
Az exporttermelés volumene a jelenleginek több mint kétszeresére
nő, a termelékenység pedig 35%kal javul. Korszerű technológiát
telepítenek, például a világon szinte
egyedülálló mennyiségű, 256 db
hegesztőrobotot állítanak munkába.
A gyártási folyamatok környezetterhelő hatása javul, új logisztikai
rendszert alakítanak ki.
Továbbfejlesztik beszállítói hálózatukat, így aktív szerepet vállalnak
a hazai kis- és középvállalkozó
szektor megerősítésében. Míg
az induláskor, 1992-ben mindössze néhány tíz beszállítóval
dolgoztak, jelenleg ezek száma
320, amelyből 60 magyarországi cég.
A sajtótájékoztató után a Suzuki
vezetői gyárlátogatásra invitálták
Csillag Istvánt és az újságírókat,
ahol megismerkedhettünk a „mi autónk” előállításának fázisaival.
Veér Károly

REGIO REGIA ROVATUNK
TÁMOGATÓI :
Fejér megye Önkormányzata
Veszprém megye Önkormányzata
Komárom-Esztergom megye
Önkormányzata

A

magyar nemzeti romantika legnagyobb alakja több
szálon is kötődik a Közép-dunántúli Régióhoz: Komáromban született, Pápán járt középiskolába. Halálának századik évfordulójának alkalmából, május ötödikén
Észak-Komáromban emléknapot rendeztek tiszteletére.
Bár munkássága minden magyar ember számára ismert,
iskolai tananyag, talán nem árt felidézni pályafutásának
legfontosabb állomásait.

Száz éve halt meg Jókai Mór

A NAGY MESEMONDÓ
ÉLETE DIÓHÉJBAN

Jókai Mór (1825-1904) író,
újságíró, szerkesztő. Komáromban
született kisbirtokos nemesi családban. A pápai önképző körben
ismerkedett meg Petőfi Sándorral.
Bár ügyvédi oklevelet szerzett, első
regénye, a Hétköznapok (1846)
sikerén felbuzdulva az írói pályát
választotta. Pesten a Tízek Társaságának tagja, 1847-ben az Életképek c. folyóirat
szerkesztője.
A
szabadságharc
idején a forradalmi
ifjúság egyik vezére.
Világos után bujdosni
kényszerül,
majd
élclapokat szerkeszt
(Nagy
Tükör,
1856;
Üstökös,
1858). 1863-ban
megindítja a Hon c.
hírlapot. 1865-ben
képviselővé választották, az országgyűlésben a Határozati
Párthoz csatlakozott, és életre szóló
barátságot kötött Tisza Kálmánnal. A
politikától fokozatosan visszavonult.
1894-ben ötvenéves írói jubileumát
az egész nemzet ünnepelte, ekkor
jelentették meg műveinek százkötetes
díszkiadását. Születésének centenáriumán kódexet neveztek el róla. Tagja
volt a Kisfaludy és a Petőfi Társaságnak, 1858-tól a MTA-nak.

ROMANTIKA ÉS NÉPIESSÉG

A nemzeti romantika megteremtője. Romantikus idealizmusa, színes
fantáziája, mesélőkészsége révén
a legnépszerűbb magyar prózaíró,
regényei teremtették meg a mai
értelemben vett olvasóközönséget.
Műveinek szellemét alapjaiban a
liberalizmus és optimizmus hatja

át, amely 1867-ig szinte nemzeti
ellenállást jelentett. Csaknem minden írásában a tevékeny akaratot
segíti diadalra. „Legfontosabb jellemvonása talán a mese, a megköltés.
Állandó lebegésben, felfokozottságban, ünnepi ragyogásban tartja ez az
aspektus. Hőseiben eszményeket
jelenít meg, mellékalakjaiban pedig a
vágyott vagy ellenséges atmoszférát.
Műfajában nagyon közel áll a le-

REGÉNYTÍPUSOK

Műveinek szerkezete általában
egyszerű: a cselekmény rendszerint
vonalszerű, a különböző színhelyek
és bonyodalmak váltakozása az
időbeli előrehaladásnak megfelelően
történik. Regényeinek alaptípusai:
heroikus, pl. A kőszívű ember fiai
(1869), az 1848-as szabadságharc eposza;
vallomásregény, pl. Az aranyember
(1872), a valósággal
szembeállított idill képe;
Kalandregény, pl. Fekete
gyémántok
(1870),
amelynek tárgya a nemzeti
iparosítás kifejeződése;
anekdotikus
életkép,
pl. Egy magyar nábob
(1853), amely a reformkor legendáját teremti meg.
Stílusának kialakulásában
Jósika Miklós, Walter
Scott, Dickens, Dumas,
Sue, Verne, Zola hatása
játszott szerepet. magyaros, árnyalt, eleven nyelvét,
gendához, Thomas Mann-i „szép elbeszélések”-hez, a mítoszhoz… vi- mely kiváló elbeszélő tehetséggel párogasztalón és biztatón mesél, új eposz sult, elsőként Arany János méltatta.
t.o.
hőséül emeli a hétköznapok emberét, nagyságot,
bátorságot, önérzetet szugerál
elbeszéléseivel.
Jókai életműve
az ember és
Akril kád 22.000,az élet apolóCsempék 1590/m2-től
giája.” (Mezei
Járólapok 1390/m2-től
József) MűGárnit
Gárnit és
és rozsdamentes
rozsdamentesmosogatók
mosogatók
vészetét sajátos
10-20%
10-20% kedvezménnyel.
kedvezmények.
kettősség, a
Masszáskádak, gőzkabinok
népiesség és
kedvező áron!
a romantika,
valamint
a
különféle elemek ötvözése
jellemzi.

Egyházi konferencia a holocaustról

SOHA TÖBBÉ!

Á

prilis 28-án a Komáromi Napok rendezvénysorozata keretében a történelmi egyházak képviselőinek közreműködésével egyházügyi konferenciát szervezett a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a
hatvan évvel ezelőtti holocaust áldozatainak emlékére
a Duna-parti településen. A rendezvény előtt a Városháza bejáratánál lévő emléktáblánál Zatykó János
polgármester emlékezett elődjére, a Dachauban mártírhalált halt Alapy Gáspárra.

FŐHAJTÁS AZ
ÁLDOZATOK ELŐTT

A konferenciát Gulyás Kálmán, a
Miniszterelnöki Hivatal címzetes
államtitkára nyitotta meg „A Holocaust, mint a magyarság tragédiája” című előadásával. Véleménye
szerint nincs az a tudományos objektivitás, amely érzelmektől mentesen szólhatna a XX. század nagy
szégyenéről. Nagyon sokáig alig
beszéltünk a szervezett népirtásról,
mert a második világháború után
szinte 1990-ig kollektív amnéziát
kényszerítettek a nemzetre.
A rendszerváltást követő kormányok
lehetőségeik és erkölcsi hozzáállásuk
függvényében tettek ugyan erőfeszítéseket a holocaust feldolgozására
és egyfajta jóvátételre, de a megtörténteket nem lehet meg nem tör-

ismeret-vizsgálatot hatvan év után.
A Magyarországi Evangélikus Egyház Nyugati Egyházkerületének
püspöke, Ittzés János Kővel a
kézben – megszégyenülten címmel
tartott előadást. Az evangélikusság
és a kisebbségi lét Komárom-Esztergom megyében volt a témája Bencze András esperes hozzászólásának,

téntté tenni semmilyen törvénnyel,
vagy politikai gesztussal.

LELKIISMERET-VIZSGÁLAT
HATVAN ÉV UTÁN

A történelmi egyházak képviselőinek hozzászólásait Dr. Erdő
Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek kezdte, aki
Salkaházi Sára életéről beszélt. Dr.
Márfi Gyula veszprémi érsek referenduma Izrael hitének továbbélése
a kereszténység hitében – ahogy
egy katolikus püspök látja címmel
hangzott el.
A székesfehérvári püspökség nyilas
uralom alatti tevékenységét ismertette Spányi Antal megyéspüspök,
aki a Fejér-Komáromi Evangélikus
majd Dr. Rédly Elemér pápai preEgyházmegyét képviselte.
látus, székesegyházi kanonok, győri
A református egyház Holocaust
egyházmegyei plébános tartott lelkielleni küzdelmét ismertette a Tatai

Református Egyházmegye esperese,
Zsoldos Gábor. Végül Dr. Fröhlich
Róbert főrabbi a holocaust előtti,
ma már föltámaszthatatlan világ értékeiről, szépségeiről beszélt.

HOLOCAUST EMLÉKHELY
TATÁN

A megyei önkormányzat nemcsak
ezzel a rendezvénnyel emlékezik a
hatvan évvel ezelőtti eseményekre
– mondta Agócs István elnök. A
közgyűlés felújítja a tulajdonában
lévő tatai zsinagóga épületének
homlokzatát, melyhez a város is
hozzájárul a munkálatok elvégzésével.
A zsinagóga kertjében Holocaust
Emlékhelyet alakítanak ki, amelyet
októberben adnak át. Ennek anyagi
feltételeinek megteremtésére pályázati úton nyert forrást az önkormányzat. Az emlékhelyen Lugossy Mária
Munkácsy-díjas
szobrászművész
Minden idők mártírjainak emlékére
című kompozícióját állítják fel.
A konferencia záróaktusaként a
résztvevők közösen koszorúztak
és helyeztek el egy-egy követ a
komáromi Csillagerődben található
emléktáblánál.
Veér Károly

AZ ALÁBBIAKBAN RÉSZLETEKET KÖZLÜNK
AZ EGYIK LEGIZGALMASABB HOZZÁSZÓLÁSBÓL, DR. RÉDLY ELEMÉR ELŐADÁSÁBÓL:
„Amiről a történelem szól
Azt valljuk, hogy a történelem az élet tanítómestere. A baj csak az, hogy mi,
emberek, nem akarunk tanulni saját történelmünkből. Ezt tanúsítja a legtöbb
történelemtankönyv is: az emberiség története elsősorban nem a kultúra, a
tudomány és a technika fejlődéséről szól, hanem az emberek egymással vívott
háborúiról és kegyetlen mészárlásairól.
Már a Bibliában is olvashatunk egész népek lemészárlásáról, amikor öregeket,
nőket, gyermekeket és csecsemőket válogatás nélkül kardélre hánytak.
De nem kell a régmúltba visszamennünk, elég, ha csak a XX. század szörnyűségeire gondolunk. Csak néhányat említek ezek közül: az örmény nép nagy
részének kiirtása (1915-23), az ukrán nép millióinak kiéheztetése és éhhalála,
a fasizmus áldozatainak szenvedései, a zsidóság üldözése és millióinak kiirtása, a
hívő keresztények ezreinek üldözése és vértanúsága, a bombázások többmilliós
áldozata, beleértve az atombombák áldozatait. A kommunizmus áldozatai a
szovjet gulágtáborokban, Magyarországon az Andrássy út 60-ban, Recsken, az
internáló és kényszermunka táborokban, továbbá a csatlós országokban, vagy a
legutóbbi évtizedben elkövetett népirtások az afrikai etnikai harcokban. 1994.
április-májusban Ruandában egymillió embert mészároltak le egy hónap alatt,
és még ma sem tudjuk, hogy hány ember lett a koszovói vérengzések áldozata
1999. januárban. Szudánban az 1983 óta folyó és ma is folytatódó öldöklésben eddig kétmillióan haltak meg, Kongóban négy év óta 3,5 millió áldozat…
Ha a történelemnek volt sötét korszaka, akkor ezek között is a legsötétebb a
XX. század volt eddig. Sok ember felvetette már a kérdést: ki a felelős mindezért a sok, szörnyű gonoszságért?
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!
Ki a felelős, vagy kik a felelősek ezekért a népirtásokért? A fegyvergyárosok
és fegyverkereskedők, azok a politikusok, akik erkölcstelenek, akiknek csak a
pénz és a minél nagyobb haszon számít… Felelősek azok is, akik rájuk szavaznak, illetve azok, akik nem mennek el ellenük szavazni… Felelősek azok,
akik félretájékoztatják az embereket, a szavazókat, akik önző emberi érdekekre
hivatkozva becsapják és elcsábítják őket… Őket könnyű szóban elmarasztalni,
de ez nem elég…
…Tudjuk, hogy a mai világ gengszterei, terroristái és bűnözői általában nagyon
is művelt emberek. Továbbá azt is tudjuk, hogy a jó ismerete még senkit sem
tesz becsületes, erkölcsös, jó emberré. Ezért nem elég rámutatni a rosszra, nem
elég elítélni a bűnt, hanem szükség van saját önnevelésünkre és a fiatalok erkölcsi
nevelésére…
…Felelősek a jelen kor és a jövő bűneiért és népirtásaiért azok, akik elhanyagolják, vagy szándékosan lehetetlenné teszik a fiatalok erkölcsi nevelését.
Tudomásul kell vennünk, hogy az erkölcsi nevelés nélküli, az erkölcsi gátlások
beépítése nélküli oktatással neveljük a jövő potenciális gengsztereit.
Én mennyiben vagyok felelős? Az eddigiek ismeretében nem csak akkor, ha a
bűnösökkel együttműködök, hanem akkor is, ha nem teszek meg minden tőlem
telhetőt az emberi, erkölcsi értékek védelmében, ha nem vagyok tudatosan elkötelezett, erkölcsös ember.
Ha valóban azt akarjuk, hogy soha többé, akkor együtt kell működnünk
minden, őszintén jót akaró, jó szándékú emberrel, még akkor is, ha egyes

kérdésekről másként gondolkodik, mint mi magunk!”

Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság

BEMUTATKOZIK AZ ITD HUNGARY
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Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési
Kht. – angol nevének kezdőbetűiből (Hungarian Investment and Trade Development Agency)
alkotott rövid nevén ITDH – a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium valamint a Külügyminisztérium
tanácsadó szervezeteként működik. A szervezetet
1993-ban, európai mintát követve alapították.
sége a befektetés-ösztönzés és a
ITD HUNGARY
A szervezet kiterjedt külföldi és kereskedelem-fejlesztés.
belföldi irodahálózattal rendelkezik
– 29 országban összesen 37
BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉS
ITDH-központ, valamint Magyar- Az ITDH erős munkaerőbázisára
országon 16 regionális iroda támaszkodva sikeresen látja el a mavárja új és visszatérő ügyfeleit. A gyar befektetési környezet iránt érkiterjedt irodahálózatnak és a gyors, deklődő külföldi vállalatok igényeit.
fejlett kommunikációs rendszernek Naprakész információt szolgáltat a
köszönhetően az ITDH-val kapcso- befektetési környezettel kapcsolalatba lépők mindenütt ugyanazokat tos általános jogi, adózási, pénza szolgáltatásokat vehetik igénybe, ügyi szabályokról, sajátosságokról;
változatlan színvonalon.
segít a zöld-, illetve barnamezős
Az ITDH állami tulajdonú közhasz- beruházások, valamint a vegyesválnú társaság, amely alapszolgáltatá- lalatok beruházási döntéseinek elősait mind belföldön, mind külföldön készítésében; valamint részt vállal a
térítésmentesen nyújtja. Non-profit megfelelő partner felkutatásában.
jellegéből adódóan tevékenysége Ezen tevékenységével szoros összsegíti a piaci anomáliák hatásainak hangban segíti a magyarországi récsökkentését, és növeli a magyar giókat a külföldi tőke odacsalogatávállalkozások külföldi, valamint a sában. A régiók igényeitől függően
külföldi vállalkozások magyar piacra foglalkozik regionális projektmevaló bejutásának esélyét.
nedzsmenttel, településmarketingszemináriumok szervezésével és ipari
parkok kapacitáshasznosításával is.
TEVÉKENYSÉGI KÖR
Az ITDH alapvető feladata, hogy Az ITDH kezdeményezésére, ilpiaci lehetőségeket tárjon fel, po- letve közreműködésével valósította
tenciális üzleti partnereket keressen meg magyarországi beruházásait a
a magyar vállalatok közvetlen vagy Sony, a TDK, az Audi, a Samsung
közvetett külpiaci megjelenéséhez, és a Flextronics is.
illetve segítse a külföldi, közvetlen
befektetési célú tőke MagyarorKERESKEDELEM-FEJLESZTÉS
szágra áramoltatását.
Az ITDH alapvetően magyar
Ezen két fő feladat sikeres ellátá- kis- és középvállalatok külföldi
sához az ITDH sokrétű tevékeny- piacokra való betörését, illetve
ségmixet fejlesztett ki az elmúlt az azokon való megerősödését
években. A szervezet tevékenységi kívánja elősegíteni. Folyamatosan
köre dinamikus, a piaci igényekhez karbantartott adatbázisai, valamint
igazodva változik. Két fő tevékeny- a Magyarországra akkreditált kül-

földi képviseletekkel fenntartott
optimális formális és informális kapcsolatainak köszönhetően sikeresen
és hatékonyan tudja kielégíteni az
export- és importlehetőségek iránt
érdeklődő vállalatok információs
igényeit. A közvetlen, személyes
kontaktus mind a magyar, mind pedig a külföldi vállalatokkal nagyban
hozzájárul az ITDH külkereskedelmi
partnerkeresési és közvetítési tevékenységének sikeréhez.
A kereskedelem-fejlesztési tevékenység különösen fontos olyan
országrelációknál ahol az egyéni
vállalati kapcsolatfelvétel – például kulturális differenciákból, vagy
közös nyelv hiányából adódóan
– csekély sikerrel kecsegtet, illetve
olyan relációknál, ahol a célország
törvényi szabályozással, adminisztratív intézkedésekkel ellehetetleníti
a külföldi vállalatok egyéni piaci
megjelenését.

TANÁCSADÁS

Az ITDH két fő tevékenységi körét
kiegészítve, de önálló szervezeti
egységet működtetve napi szintű
kapcsolattartási és tanácsadási feladatot is ellát.
Az ügyfélszolgálat alapvetően külföldi partnereknek segít eligazodni
a magyar gazdasági és törvényi
szabályozásban, információt nyújt a
befektetési lehetőségekről, valamint
a befektetési környezettel kapcsolatos adminisztratív szabályozásokról,
illetve tájékoztatást ad a Gazdasági
Minisztérium aktuális pályázati lehetőségeiről is.
t.o.

Számviteli tanácsok

ÁFA-TAN EU-S MÓDRA II.
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zemélyi hatály tekintetében, az ÁFA jellegéből eredendően továbbra is a gazdasági
tevékenységet végző vállalkozások azok, amelyeknek Közösségen belüli (intra-community:
IC) értékesítéseik és beszerzéseik nyomán
valamilyen áfa-kötelezettsége keletkezik.
Az átmeneti rendszer minél szélesebb
körűvé tétele érdekében az áfa alanyain
túl további személyi körre is adókötelezettséget állapítanak meg a szabályok.
Így IC-beszerzéseik után az áfa- szerzésnek minősül (a
alanyokhoz hasonló elbánásban jövedéki termékek esetében
részesülnek az áfa-körbe nem tar- feltétel az is, hogy a jövedéki adó
tozó jogi személyiségű szervezetek, is a beszerzés tagállamában legvalamint azok a kisvállalkozások, yen illetékes!) Pl. ha egy alanyi
amelyek éltek a számukra bizto- adómentes magyar vállalkozó új
sított alanyi mentesség lehetősé- tehergépkocsit vásárol „külföldön”,
gével. Ez az általános szabály nem az IC-beszerzésnek minősül, és adóérvényesül abban az esetben, ha kötelezettséget von maga után.
az IC-beszerzések áfa nélküli értéke 1. ADÓALANYOK KÖZÖTTI
éves szinten sem a tárgyévben, sem
TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS
az azt megelőző évben nem halad
A termék fogalmába a továbbiakban
meg egy, a tagállamok által meghaaz új közlekedési eszközt és jövedéki
tározott értékhatárt. Hangsúlyozni
terméket nem értjük bele. Alapügyletkell, hogy az itt említett személyek
nek tekinthető az az eset, amikor az
csak IC-beszerzéseiket illetően
egyik tagállam adóalanya egy másik
kerülnek kapcsolatba az áfa-hatótagállamból származó, ugyancsak adósággal. A nemzeti szabályozásnak
alanynak értékesít egy adott terméket.
azt is biztosítani kell, hogy ez a kör
Az eladó áfa-körbe tartozó ügyletére
a Közösségen belüli beszerzéseire az
anyaállamának adórendelkezései voáltalános szabályok szerinti adózást
natkoznak: belföldi értékesítés, tehát
válassza, ha azok értéke nem haladja
áfa-fizetési kötelezettség nem keletkemeg a már ismertetett küszöböt, ekzik. (A beszerzés áfáját természetesen
kor az áfa-alanyokkal azonosak leszlevonhatja). A vevő, mivel IC-benek a jogaik és kötelezettségeik is.
szerzést végez, saját országa szerinti
A közösségi szabályozás egy szűk
kulccsal beállítja a fizetendő áfáját,
termékkörben teljesen általánosan,
amelyet levonási jogosultsága esetén
az értékesítő vagy a beszerző szeméugyanazon időszakban le is vonhat.
lyétől függetlenül adókötelessé teszi
Ki kell emelni ugyanakkor, hogy a
a termékek IC-beszerzéseit, itt tehát
teljesítési helyről szóló szabályok úgy
még az áfa-körbe nem tartozó szekeletkeznek, hogy az IC-beszerzés
mélyek – tehát magánszemélyek is!
teljesítési helye az a tagállam, amely a
– kötelezettekké válnak. Az újnak
vevő áfa-azonosító számát kiállította.
minősített közlekedési eszközök és
a jövedéki szabályozás alá tartozó 2. TÁVOLSÁGI ÉRTÉKESÍTÉS
termékek más tagállamból történő Ha az értékesítést végző vállalkobeszerzése minden esetben IC-be- zás, vagy a megrendelő elszállítja,

vagy elszállíttatja a vevő tagállamába, és a vevő nem rendelkezik
áfa-alanyisággal
(magánszemélyek), úgy az
eladó oldalán keletkezik
áfa-fizetési kötelezettség. Az eladónak a
vevő tagállamába be
kell bejelentkezni, hogy
területén áfa köteles
tevékenységet végez. Az
adminisztráció csökkentése
érdekében azonban felmentés
kérhető, vagyis ha évente egy bizonyos összeget nem halad meg az
ilyen típusú értékesítés, akkor azokra az eladó tagállamának szabályai
vonatkoznak. Ez a bizonyos összeg
tagállamonként változik.
Földesi Péter
okl. könyvvizsgáló, adószakértő

Megkezdte működését a régió szolgáltató portálja

WWW.REGIOREGIA.HU

M

ájus elsejétől megkezdte működését a Közép-dunántúli (Királyi) Régió internetes szolgáltató portálja. A több hónapos előkészítő munka eredményeként számos hasznos információval
lehetnek gazdagabbak a weboldalra látogatók.

JELENLÉT, AKÁR DÍJMENTESEN bármikor változtathatók,

A portál tulajdonosa és fejlesztője lapunk kiadója, a tatabányai
KEM-Bridge Net. Nem előzmény
nélküli az új weboldal, hiszen
www.kembridge.hu néven négy
éven keresztül mint Komárom-Esztergom megye tartalomszolgáltatója
gyűjtötte össze a megyére vonatkozó legfontosabb adatokat.
A regionális portál elsősorban
gazdasági jellegű információkkal
kíván szolgálni. Céglistája a három
megyében (természetesen nem
kizárva az ország többi részét sem)
fellelhető valamennyi vállalkozásnak
kínál – akár ingyenes – megjelenési
lehetőséget. Ezzel a lehetőséggel
bárki élhet az oldalon található
„Díjmentes regisztráció” menüpont
alatti adatlap kitöltésével.
Természetesen mód van az alapadatokon túl a tevékenység ismertetésére, fotó, logó elhelyezésére, linkek
beillesztésére akár a sűrűn látogatott
főoldalon, a Partner Top rovatban,
akár valamely szakmai aloldalon.

EGY ÚJ SZOLGÁLTATÁS :
UNIWEB

Saját fejlesztésű szolgáltatás az ún.
UNIWEB. Ez jóval több, mint egy
egyszerű cégismertető, ugyanakkor
a saját arculattal rendelkező weboldalaknál egyszerűbb. A szolgáltatást igénybevevők egy saját, jelszóval védett, önálló felhasználói
felületet kapnak, ahova akciós
ajánlataikat, termékfotóikat otthoni
gépükről is elhelyezhetik.
Természetesen az üzleti ajánlatok

igazodva a cégek árukészletéhez, szolgáltatásainak változásához. Különféle csomagokban egy,
három, öt vagy korlátlan
számú ajánlat elhelyezésére van lehetőség, igen
szolid áron (évi 14900
Ft-tól 59900 Ft-ig).
Ez a szolgáltatás kiváló
lehetőséget kínál azoknak
a kereskedőknek, akik az
Internetes kereskedelem
hatékonyságában bíznak.
Az utolsó harminc üzleti
ajánlat rövidített formája
futó szövegként a portál
főoldalán is látható, valamint az „Üzleti ajánlatok”
menüpont alatt valamenynyi hirdető megtalálható.
Lapunk
elkövetkező
számaiban mi is közöljük
ezeket díjtalanul, így a netes változat mellett hagyományos formában
is olvashatók lesznek.

KEDVCSINÁLÓ REFERENCIÁK

A „Referenciáink” menüpont alatt
a KEM-Bridge Net legutóbb elkészült húsz website-ja tekinthető
meg. A programozó, tervező stáb
mintegy évi 100-120 weboldalt
készít, és bíznak abban, hogy a
VÁRJUK HÍVÁSÁT !
KEM-BRIDGE NET
2800 TATABÁNYA, TÁNCSICS U. 51.
E-MAIL: INFO @ KEMBRIDGE.HU
TELEFON : 34/511-402
FAX : 34/310-971

bemutatott referenciák további vállalkozásoknak, szervezeteknek, vagy
akár magánembereknek is kedvet
csinálnak saját honlapjuk elkészíttetésére. A régiós hírszolgáltatás,
a közhasznú információk tára, a
programajánlatok, ingyenes állás- és
apróhirdetések, bannerhirdetések
mellett magazinunk legutóbbi
száma is megtalálható a portálon,
letölthető pdf file formában. A
KEM-Bridge Net munkatársai készséggel állnak jelenlegi és jövőbeli
partnereik rendelkezésére, díjmentes
tanácsadással, konzultációval segítik
ügyfeleiket abban, hogy felfedezzék
az Internet által nyújtott, szinte korlátlan üzleti lehetőségeket.
Veér Károly

Justicia tanácsai

A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS ÉS A
TŐKEMOZGÁS SZABADSÁGA

A

szabadságjogok az Európai Unió elsődleges céljának, a közös piacnak
kialakításához nélkülözhetetlen, alapelvi
jelentőségű jogokat és kötelezettségeket
jelentik. A jogalkotók szerint a szabadságjogok fő funkciója, a tagállami
határokon
túlnyúló
gazdasági
tevékenységek szabaddá tétele, a
gazdasági erőforrások jobb kihasználásának elérése, a jólét emelése.
Az alapszabadságok az alábbiak: 1.
szolgáltatásnyújtás és a tőkemozgás szabadsága 2. az áruk szabad mozgása 3. letelepedés
(vállalkozás) 4. a munkaerő szabad mozgása.
A szolgáltatásnyújtás szabadságát a
Római szerződés 49. cikke rögzíti.
Szolgáltatás az olyan tevékenység,
amelyet rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtanak, és nem
vonatkoznak rá az áru, a tőke és
a személyek mozgására vonatkozó
rendelkezések. Az ellenszolgáltatás fogalmát az Európai Bíróság
a Huimbel-ügyben részletezte:
ezek szerint ellenszolgáltatás az,
amit a szóban forgó szolgáltatásra
tekintettel – szabad megállapodás
körében – annak ellenértékeként
állapítanak meg.
A szolgáltatás szabadságának tartalmát a tagállamoknak az a kötelezettsége adja, hogy a szolgáltatások
nyújtóit és azok igénybevevőit ne
különböztessék meg hátrányosan
aszerint, hogy mely tagállamba
tartoznak.

jogellenes tevékenységnek minősülő „szolgáltatás” nyújtható-e egy
másik tagállamban, ahol az adott
tevékenységet jogszabály nem bünteti. A bíróság a Schindler-ügyben
kimondta, hogy amennyiben egy
szolgáltatás legalább egy tagállamban megengedett, akkor nem minősíthető tilosnak, azonban az egyes
tagállamok a jogot korlátozhatják,
feltéve, hogy az nem diszkriminatív
és nem a szolgáltatásnyújtás burkolt
korlátozását célozza.
A jogellenes tevékenység elbírálásához hasonlóan felmerült a szociális
juttatások megítélésének kérdése is.
Ennek lényege az, hogy valamely
tagállam állampolgárát ki lehet-e
rekeszteni egy szociális juttatásból,
arra hivatkozással, hogy a szolgáltatás ideiglenes jellegű, és nem pedig
tartós, mint a szociális juttatások
általában.

A szolgáltatás szabadsága kétoldalú: egyrészt jelenti a szolgáltatás
nyújtásának szabadságát, másrészt
pedig a szolgáltatás igénybevételének szabadságát. Problémát
vet fel, hogy egy tagállamban

Az Európai Bíróság megállapította,
hogy amennyiben az adott szociális
juttatáshoz kapcsolódó feltételeket
az idegen tagállam állampolgára is
teljesíti, úgy részére a szociális juttatást megtagadni nem lehet.

A tőkemozgás szabadsága körében
a Maastrichti Szerződés 56. cikke
általános érvénnyel mondta ki, hogy
tilos a tagállamok közötti, illetőleg
a tagállam és harmadik ország
közötti tőkemozgás mindenféle korlátozása, beleértve a
fizetések korlátozását is.
A bíróság rögzítette a Sanz
de Lera ügyben egyrészt, hogy a
tőke szabad mozgására vonatkozó
előírások közvetlen hatállyal bírnak,
másrészt ez ügyben vált világossá,
hogy tilos korlátozásnak minősül az
is, ha engedélyezéshez, és nem bejelentéshez kötik a tagállamok közti
pénzmozgást. Közvetlen korlátozást
jelent a harmadik országokba
irányuló, illetőleg onnan érkező
közvetlen befektetés útján megvalósuló, és a letelepülés jogához, a
pénzügyi szolgáltatások nyújtásához
vagy értékpapírok tőkepiaci elfogadásához kapcsolódó korlátozás.
1993. december 31-től azonban
az Unión kívüli harmadik országgal
szemben sem alkalmazhatók ilyen
közvetlen korlátozó intézkedések.
A tőkemozgások közvetett korlátozása a tagállamok azon jogát jelenti, hogy az adó meghatározásakor különbséget tehetnek a tőke befektetési helye szerint a tagállamok
polgárai között, valamint a közrend
és a közbiztonság érdekében különböző intézkedéseket fogadhatnak
el. Fenti korlátozások azonban nem
szolgálhatnak önkényes diszkrimináció eszközéül, sem pedig a tőkemozgások szabadságának burkolt
korlátozásául.
dr. Hidas János
ügyvéd

Kérdések és válaszok az Európai Unióról

A GKM ÚJ KIADVÁNYA

A

az uniós adószámot azoknak a
cégeknek, amelyek július 20-ai
bevallásukban jelezték, hogy uniós
tagállam cégével kereskednek.
Azok a vállalkozások, amelyek
a későbbiekben döntenek úgy,
hogy kereskedelmi kapcsolatot
kívánnak létrehozni más tagországbeli vállalattal, később is kérhetik
zai előírások is. Az az APEH-tól közösségi adószámuk
uniós előírásokhoz megállapítását.
csatlakozva
a
bizonylatok (beleMIKORTÓL KELL
értve a számlákat
EURÓBAN IS FELTÜNTETNI
(hitelességének
AZ ÁRAKAT?
nem kötelező felA
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hogy az árakat
de a hitelesség
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magyar törvéegyik eszközeként
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fizetőeszközben
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kötelező
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marad.
A lehetőség tehát már most is
adott. Kötelezővé nyilvánvalóan
MIÉRT FONTOS akkor válik, ha csatlakozunk az
AZ UNIÓS ADÓ- euró-övezethez.
SZÁM?
Azon EU-tagországok tapasztalataAz egységes pi- it figyelembe véve, ahol már az euró
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t e v é k e n y k e d n i feltüntetni mindkét fizetőeszközben
akár
vevőként, az árakat. Várhatóan ezt a módszert
akár eladóként. veszi át a hazai jog is, amikor ez
Az APEH 2003 időszerű lesz.
nyarán automatit.o.
kusan megküldte

közeljövőben jelenik meg a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium legújabb kiadványa, amely
a nemrégiben lezajlott Az EU házhoz jön országos
rendezvénysorozaton leggyakrabban előforduló kérdéseket és az arra adott válaszokat gyűjti csokorba.
A könyvecskét melegen ajánljuk a mikro-, kis- és középvállalkozások vezetőinek, hiszen információi pontosak, közérthetőek és praktikusak.

Néhány példa kiragadásával igyekszünk kedvet csinálni a kézikönyv
lapozgatásához, amely beszerezhető lesz a kamaráknál, vállalkozási
központoknál.

ALÁ KELL-E ÍRNI A
SZÁMLÁKAT AZ UNIÓBAN ?

Tekintettel arra, hogy az uniós
előírások nem követelik meg a
számlák aláírását, módosultak a ha-

VPOP

EURÓPAI UNIÓS VÁMTÁJÉKOZTATÓ

A

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.

AZ ÁFÁRÓL

Országunk 2004. május 1-jétől
az unió belső piacához tartozik, ez
számunkra azt jelenti, hogy a magáncélból, személyes használatra,
ajándékba vásárolt áruk esetében
az áfát – úgy mint itthon - vásárláskor megfizetjük, utána az áru
a tagállamok között adó- és vám
nélkül szabadon mozoghat. Ennek
mértéke általában a vásárlás helye
szerinti adómértékhez igazodik.
Más szabályozás alá esik azonban
a közlekedési eszközök vásárlása.
Új személygépkocsi (hat hónapnál
fiatalabb vagy hatezer kilométernél
kevesebbet futott) esetén mindig
a hazai, míg használt autó esetén a
vásárlás helye szerinti adómértéket
kell megfizetnünk.

KORLÁTOZÁS ALÁ
TARTOZÓ ÁRUK

A jövedéki termékek, amennyiben
azt természetes, gazdasági tevékenységet nem folytató személy
magáncélra hozza az országba,
adómentesek, amennyiben nem
haladják meg a kereskedelmi
mennyiségeket, melyek a következők: motorbenzinből a gépjármű
üzemanyagtartályán kívül 40 litert,
egyéb benzinből 20 litert, gázolajból és biodízelből 100 litert,
cigarettából 800 db-ot, sörből
110 litert, borból és pezsgőből
együttesen 90 litert (ebből a
pezsgő max. 60 litert) meghaladó
mennyiség.

VÁMMENTESEN BEHOZHATÓ TERMÉKEK

Néhány mennyiségi korlátozást az
EU vámjoga is szabályoz. Kizárt például a kereskedelmi mennyiségű áruk
importvámoktól mentes behozatala.
Vámmentességet élvez dohánytermék
esetén 200 db cigaretta, vagy 100
db szivarka, vagy 50 db szivar, vagy
250 gr cigaretta-, pipadohány vagy
a fenti termékekből vegyesen összeállított arányos mennyiségek. Alkohol
és alkoholtartalmú italok esetén a
22%-ot meghaladó erősségű alkoholtartalmú égetett italokból és párlatokból, 80%-os denaturálatlan etilalkoholból 1 liter vagy párlatokból,
szeszesitalokból, borból vagy egyéb
aperitifekből, melyek alkoholtartalma
nem haladja meg a 22%-ot, egy
liter vagy csendes borokból két liter.
Vámfizetés nélkül behozható még 50
gr parfüm és 0,25 liter kölnivíz.

VÁMMENTES KERET

A fentiektől eltérő áruk behozatala
esetén a vámmentes kereten belül
nincs egyéb megkötés, mint hogy azok
ne kereskedelmi célt szolgáljanak. A
vámmentes keret személyenként 175
euró összértéket jelent, melyet nem
lehet igénybe venni, ha a termék drágább, mint 175 euró, de például egy
130 eurós és egy 100 eurós termék
behozatalánál az első teljes értéke és a
második értéke 45 euróig vámmentes.
A kedvezmény csak naponta egyszer
használható fel és nem vonható össze
együtt utazó családtagok esetében.

KÜLFÖLDI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

Az EU-tagállamok polgárai az unió
területén baleset vagy megbetegedés
miatt sürgősségi ellátásra jogosultak,
de ugyanazon kötelezettségek
terhelik őket, mint az adott ország
állampolgárait. Tehát abban az esetben, ha a kiutazó kiváltja a megyei
egészségbiztosítási pénztárnál az
E-111-es formanyomtatványt (ezt
Németország, Ausztria, Belgium,
Csehország, Szlovákia és Svájc úticél
esetén a külföldi egészségbiztosítónál
le kell pecsételtetni), külföldön sürgősségi ellátásra jogosulttá válik, de
bizonyos költségeket viselnie kell.
A tagországok többségében ez az
önrész, mértéke általában 10-25%
közt mozog. Általában a gyógyszerköltség és a kórházi étkezés költsége
is a beteget terheli, melyet a helyszínen kell megfizetnie. Az utasbiztosítás nélkül kiutazó sürgősségi ellátással
kapcsolatos összes költségét nem
fedezi az egészségbiztosítási pénztár, az önrészt, a szállítást, baleset
és halál esetén felmerülő költségeket
a kiutazónak kell viselnie, mely több
milliós összegeket is jelenthet!
Folytatása következik…

Több mint kilencven cég a régióból

CONSTRUMA’2004

Á

prilis utolsó hetében rendezték Budapesten, a vásárvárosban az év legrangosabb építőipari szakkiállítását és vásárát, a Construmát. A rengeteg kiállító
között örömmel fedeztük fel, hogy a Közép-dunántúli Régió több mint kilencven
céggel képviseltette magát a rangos eseményen.

Rajnai Gábor oroszlányi polgármester is felkereste a város és a kistérség
kiállító vállalkozóit, akik térburkolókkal, díszkövekkel és egyéb kőtermékekkel, illetve nyílászárókkal voltak jelen a vásáron.

A Grand-Ács Kft. esztergom-kertvárosi telephelyén nyílászárókat,
szigetelő- és burkolóanyagokat árusítanak, illetve komplett tetőszerkezetek kivitelezését vállalják.

A Ferropress Kovácsoltvasműves Kft. termékei finom kivitelezésükkel,
igényes kiállításukkal nagy sikert arattak a vásárlátogatók között.

A székesfehérvári székhelyű VADEX Mezőföldi Rt. a vad- és erdőgazdálkodás mellett faipari termékeket is gyárt. Beltéri lépcsőiket ma
már számítógépes programok segítségével tervezik.

A komáromi EUROTRADE Kft. tehergépkocsik és pótkocsik forgalmazásával foglalkozik.

A sopron-tatabányai illetőségű FOTON Kft. standján nyílászárókkal,
kerítésekkel és fémbútorokkal is találkozhattak az érdeklődők.

Interjú Cserteg Istvánnal

EU-CSATLAKOZÁS REGENSBURGBAN

A

tatabányai székhelyű Peron Music Alapítvány
képviselői meghívást kaptak a regensburgi csatlakozási ünnepségekre. A bajor város április 30-a és
május 2-a között látta vendégül intézményi és civil
kapcsolatain keresztül partnereit, valamint a csatlakozó országok produkcióit.
ötlettel vagy projekttervvel jelentkeznek, biztosan partnerre találnak a
– A német város rendkívül nagy németeknél. Közös rendezvényekről,
ünnepségsorozatra hívta partnereit. kiadványokról és kulturális cseréről is
Így került sor a Peron Music Alapítvány
megjelenésére is, és
delegálhattunk magyar
zenekarokat a programra. Komárom-Esztergom
megyét az esztergomi Le
Panic zenekar képviselte
zenéjével, Budapestet
pedig a Bluesrivers.
Német barátaink hangoztatták, hogy Magyarországot már régóta európai országnak
tartják. A bajor-magyar
szó esett a beszélgetések kapcsán.
kapcsolatoknak történelmi gyökerei
Ugyancsak fontos lehet az együttvannak István király óta, hiszen feműködés a közös történelem szálán a
lesége, Gizella bajor volt. Regenskutatásokban, a zenei képzés terüleburg városa egyébként is számtalan
tén, és természetesen a gazdaságban
magyar vonatkozású élményt ad az
is. Az uniós pályázatok lehetőséget
idelátogatóknak. Büszkén olvastuk
teremtenek arra, hogy a magyarok és
a kikötőben az épületek köa németek más
zött a magyar csarnok nevet, és a
nemzetek beDuna vizén jelenleg múzeumként
vonásával köszolgáló Érsekcsanád nevű hajót is
zös projekteket
meglátogattuk. Vendéglátóink megnyújtsanak be.
mutatták azt az ásatási helyszínt is,
ahol magyar aranyforintokat találtak
–
Milyen
a régészek.
é r d e ke s sé – Kik voltak a küldöttség tagjai?

– Milyen civil kapcsolatokra
nyílik lehetőség az Unión belül?

– Valamennyi német partnerünk nyitottságot hangoztatott az intézményi
és a civil élet valamennyi területén.
Azok a civil szervezetek, amelyek jó

geket
láttatok a civil
területen?

– Találkoztunk
a regensburgi
Europaeum
munkatársaival,
akik

főállásban foglalkoznak a nemzetközi kapcsolatok ápolásával és
azok fejlődésével. Rendkívül rokonszenves volt a partneri kapcsolatok
általuk történő kezelése, és azok
tartalommal való megtöltésének
módja. A másik érdekesség nagy
tanulságul szolgálhat a jövőre nézve
Magyarországnak is. Vendéglátóink
elmondták, hogy minden egyes elfogyasztott pohár sör árának egy
részét jótékony célra
fordítják Bajorországban. Így többször
előfordul az is, hogy
a sörgyártók maguk
az egyesületek és az
alapítványok, amelyek
karitatív
munkájuk
anyagi részét tudják
ezzel a tevékenységgel
fedezni.
A
néhánynapos
csatlakozási ünnepség
nem csak arra volt jó,
hogy részt vegyünk egy
ren-dezvényen, hanem számtalan új
lehetőséget tapasztalhattunk meg
nem csak a német, hanem a jelenlevő lengyel, lett, litván, szlovén,
szlovák, és bolgár partnerektől.
t.o.

Bemutatkoznak ipari parkjaink vállalatai

GABLER HUNGÁRIA KFT.

T

atán, a Kocsi úti ipari parkban áll a 80%-ban
hűtőkamrákat gyártó Gabler Hungária Kft. 2000
m2-es üzemcsarnoka, ahol jelenleg nyolcvannégy alkalmazott dolgozik. A korábban német érdekeltségű
cég mára 100%-ban magyar tulajdonban van. Ügyvezetője Stamler János, aki negyedmagával egyúttal
tulajdonos is.
– Szokatlan történet a miénk
– meséli mosolyogva –. Manapság az a szokás, hogy a külföldi
befektetők felvásárolják a magyar
cégeket. Nálunk ez pontosan fordítva történt. Az egykor európai
hírű német Gabler GmbH 1950
óta a piac egyik meghatározó
hűtőkamragyártója volt. Aztán
amikor a cégtulajdonos nyugdíjba
ment, és az addig inkább aranyifjúként élő fia vette át az irányítást,
sikerült rövid úton tönkretennie
a vállalkozást. Mi még időben
léptünk, 2001-ben megvettük a
licencet és a névhasználat jogát, a
kinti gépparkot. Mára mi visszük
tovább a jól csengő Gabler márkanevet, az egykori anyacég pedig
már nem létezik.

A Gabler Hungária Kft. az első
magyar tulajdonú évben 53%os árbevétel-emelkedést produkált, és gyorsan kinőtték az egykori Agostyáni úti telephelyet.
Sikerült a várostól megvenni a
mostani területet (2001-ben
itt még szántóföld volt), 2002
nyarán elkezdődhetett az építkezés. Tavaly augusztusban volt
a gyáravató, és decemberig
122 millió forintos termelési
értéket értek el. A fejlődés
folyamatos, hiszen 2004 első
negyedéve újabb rekordot hozott, 223 millió forintra rúgott
a termelési érték. Ez csaknem
50%-os növekmény.

– Az idei tervünk 1,2 milliárd
forint – mutatja Stamler úr az üzleti
kalkulációt – , minden esély megvan
rá, hogy ezt teljesíteni tudjuk. Az
építkezési szezon még csak most
kezdődik, az év közepe nálunk is
a leghúzósabb. Persze ez nem a
végállomás, jelenlegi gépparkunk
(2 lemezsor, 3 prés és 3 habosító)
maximális kihasználása esetén akár a
3 milliárdot is megcélozhatjuk. Már

ma is három műszakban dolgoznak
a préselők és a habosítók. Ahhoz, hogy lehetőségeinket teljesen
kihasználhassuk, száz főnek kellene
dolgozni. Keresünk tehát betanított
munkásokat, lakatosokat és asztalosokat.

A Gabler Hungária Kft. kapacitásának 80%-át hűtőkamrák gyártása
teszi ki, a maradék 20%-on a keltetőkamrák, hűtőkonténerek, faszárítók, élelmiszergyártó technológiai
helyiségek és halotthűtők előállítása
osztozik. A menedzsment Stamler
úr családjából és régi kollégáiból
áll, akikkel többségében együtt
dolgozott az egykori tatai Hűtőtechnikánál.

- Jelenlegi termelésünknek mintegy 3%-át exportáljuk. Legnagyobb vevőnk Románia, ezt követi Szlovákia és Németország. Ez
utóbbi közreműködésével vágóhídi
technológiánk eljutott Kínába, Spanyolországba és Lengyelországba is
– mutat a térképre Stamler János
–. A hazai piacon, mondhatni,
udvari beszállítói vagyunk a Plus
áruházláncnak, 8800 m2 panelt
gyártottunk a szombathelyi Metro
áruháznak, míg a soroksári Auchanban 6400 m2 hőszigetelt panelünket használták fel.

Stamler János és a Gabler Hungária
Kft. Tata egyik legnagyobb mecénása. Támogatja a Tatai SE diák
kosárlabdacsapatát, a tatabányai
tűzoltóságot, a Tó-futást és a Víz,
Zene, Virág Fesztivált. Minden
hónapban öt alapítvány részesül
10-10 ezer forint támogatásban,
ebből 20 ezret Stamler úr, harmincat pedig a kft. áll. Hogy mire ez a
nagy adakozókedv?
– Nehéz életem volt – indokolja
a fentieket Stamler János –, tizenkét-éves koromtól dolgoztam
nagypapám lakatosműhelyében.
Ma ötvennégy éves vagyok, teljes
életet élek. Van egy gyönyörű kisunokám, Regina, aki a papa szeme
fénye. Neki már könnyebb sorsa

lesz, ám nagyon sokan vannak,
akik rászorulnak a támogatásra.
Látom, hogy az állam a legjobb
szándék ellenére sem tud bizonyos
területekre elég pénzt adni, ezért
számomra természetes, hogy ahol
tudok, segítek. A sport és kultúra
mindig is alulfinanszírozott volt,
hiszek abban, hogy adományaink
jó helyre kerülnek.
Végszóra megérkezik az emlegetett
unoka, a bájos Regina. Gyorsan
a nagypapa ölébe fészkelődik,
onnan integet nekünk mosolyogva.
Stamler Jánosnak és harmincegy
éve hűséges feleségének, Erzsikének két lánya van. Amelyikük
éppen nem szül – tréfálkozik az
igazgató úr –, az a Gabler Hungá-

ria főkönyvelője, hiszen mindketten
pénzügyi végzettséggel rendelkeznek. Férjükkel gyakori vendégek
szüleiknél, ahol a konyhában
hétvégén Stamler János az úr. A
napi húszórás munka után az jelenti
számára a kikapcsolódást, hogy
hatalmas adag, finomabbnál finomabb ételekkel lepi meg szeretteit,
akiknek nem marad más dolga, mint
éthordóban hazacipelni azokat. Így
gyakorlatilag egész hétre megvan az
elemózsia.
Az egykor nehéz sorsú kulákgyerek
és édes gyermeke, a Gabler Hungária Kft. mára révbe ért. Kívánjuk,
hogy jövőbeli terveik is megvalósuljanak!
Veér Károly

Egy város, egy gondolkodás

A KÉT KOMÁROM MINDIG IS EGYBE TARTOZOTT

É

szak-Komárom polgármestere, Bastrnák Tibor
idén tölti be negyvenedik életévét.
Eredeti szakmája nőgyógyász. Felesége is
orvos, ő a gyermekeket gyógyítja. Két fiuk
tizenkettő és kettő éves. A város első embere tagja a pozsonyi parlamentnek is.
Bár Ipolyságban született, tősgyökeres
észak-komárominak vallja magát. Az EU-csatlakozásról, Komárom sajátos helyzetéről, és a szlovákiai
városrész fejlődési lehetőségeiről beszélgettünk.
– A Duna északi partján hogyan fogadták az emberek az
EU-csatlakozást?

hangoljuk, egyeztetjük városfejlesztési
terveinket, közösen munkálkodunk
egy új, a központokat elkerülő híd
építésén. Az idegenforgalom terén is
van mit egyeztetni, hiszen különbözőek az adottságaink. Dél-Komáromban
jóval nagyobb a fürdőpotenciál, míg
a mi történelmi városrészünk inkább
a konferenciaturizmus felé orientálódik.
A különböző civil szerveződések is
együtt dolgoznak, hiszen rájöttek, nem
érdemes konkurálni, többre megyünk
az összefogással.

– Érthető fenntartásokkal, tele bizonytalansággal. Ennek az az oka, hogy
Szlovákiában nehéz év elé nézünk. A
gazdasági és szociális megszorítások,
a 15% körüli munkanélküliség nem
nagyon ad okot a bizakodásra. Az
emberek az EU-csatlakozás kapcsán
hatalmas árrobbanástól tartottak,
szerencsére ez nem következett be.
Tudomásul kell venni, hogy a közös
Európa csak egy lehetőség, nem pedig
csodaszer, amelytől egy szempillantás – Ez azt jelenti, hogy önkoralatt megoldódnak a problémáink.
mányzati szinten is szorosabbra vonták a szálakat?
– Milyen a kapcsolat a két városrész között?

– A korábbi években az ismert okok
miatt inkább csak kulturális területen
beszélhettünk együttműködésről. Mára
a kapcsolat jóval tágabb értelmezést
nyert. Elemi érdekünk a gazdasági
együttműködés, hiszen mindegy, hogy
elválaszt bennünket a Duna, Komárom mindig is egy város volt.
Ezért össze-

– Pontosan. A
Komáromi Napok
idején
ünnepélyes,
közös
testületi ülést
tartottunk, a
konkrét munkákat végző
bizottságok vezetői pedig min-

den fontos kérdésben egyeztetnek. Az
ésszerűség azt mondatja, hogy kerüljük
el a kettősségeket. Nekünk van színházunk, egyetemünk, ahol pedagógiát,
teológiát, és hamarosan közgazdaságtant tanulhatnak akár a magyar diákok
is. Jó ötletnek tartanám az egészségügy területén is az együttműködést,
hiszen a szőnyi kórházat is felesleges
lenne olyan irányba fejleszteni, amelyre
nálunk már most megvan a kapacitás.
Ugyanez érvényes még számtalan más
dologra is, ezért alaposan össze kell
hangolnunk a munkánkat. Szerencsére
ebben jó partner a Zatykó János vezette dél-komáromi önkormányzat.
– Hogyan értékeli a néhány
hete lezajlott Komáromi Napok
közös rendezvénysorozatát?

– Minden erőfeszítést megtettünk
– anyagi és fizikai értelemben –,
hogy igazán emlékezetes maradjon
az idei fesztivál. Azt hiszem, sikerült
is, talán ez volt a csúcs. Ismerve
lehetőségeinket, nem hiszem,
hogy a közeljövőben felül tudjuk
múlni a mostani Komáromi Napok
színvonalát. A hét nap alatt vagy
százhúsz program zajlott, becslésünk
szerint hetvenezer ember látogatott
Észak-Komáromba. Örömmel tapasztaltam, hogy a szó legnemesebb értelmében élt a város, soha
nem láttam még ehhez hasonlót.
Jó lenne mindig ilyennek látni, de
tudomásul kell vennünk, hogy most
következik a neheze, a szorgos,
dolgos hét- köznapok sorozata,
ahol
lerakhatjuk
jövőnk alapjait.
Veér Károly

Intenzív fejlesztések indultak

BICSKE NEM ALVÓVÁROS I.
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ejér megye északi részének gazdasági, kulturális
központja, Bicske, nagyon jó földrajzi elhelyezkedésű település. Az MI-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, valamint a jelenleg zajló XXIII. Bicskei Napok és a nyári Kastély esték programjáról.

KOMPLEX KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS már sikerült kijelölni. Az igazgatási

Bicske és a tradicionálisan vonzáskörzetébe tartozó (az egykori
járással teljesen megegyező) tizenhat település gőzerővel dolgozik
azon, hogy a Belügyminisztérium
komplex kistérségi társulatoknak kiírt
pályázatának megfeleljen.
A helyzetet bonyolítja, hogy a
három megye határán húzódó város
vezetésével egyrészt 1997-től működik a Vértesaljai Területfejlesztési
Társulás (az említett egykori járás
települései
közreműködésével),
másrészt a gázprogram megvalósítására létrehozták a megyehatárokon
átnyúló Zsámbéki Medence Regionális Társulást. A jelenlegi pályázaton természetesen az előbbi, mint
a kormányzati szándéknak megfelelő
statisztikai kistérség vehet részt.
Folyamatosan egyeztetnek a jegyzők, a polgármesterek és a megfelelő bizottságok vezetői, hiszen
szorít a beadási határidő, amely
május 30., illetve június 15.
Bíznak abban, hogy ezt a nagyon
közeli időpontot kitolja a kormányzat, hiszen nem kis tétről van szó
(80-100 millió forintról), és a tervezéshez, előkészítéshez szükségük
lenne még egy kis időre.
A komplex pályázatra csak akkor
lehet jelentkezni, ha legalább három
közszolgáltatás kistérségi integrációját meg tudják valósítani. Ezeket

feladatok (birtokvédelmi, szabálysértési ügyek, a belső ellenőrzés) integrálása mellett egy közös főépítész
alkalmazásában is gondolkodnak. Az
egészségügy területén központi, sürgősségi rendelő kialakításán fáradoznak, hiszen a lakosság nem kerülhet
rosszabb helyzetbe a központosítással. Az állati hullák (dögkút)
közös kezelése és az idősek hetes
(bentlakásos) elhelyezése lehet még
az a problémakör, amit a kistérségnek
közösen kellene megoldania.

XXIII. BICSKEI NAPOK

Alig vagyunk túl az EU-csatlakozás
kapcsán lezajlott fesztiválon, a
bicskeiek újabb, tíznapos, immár

hagyományos rendezvénysorozat
megvalósításába fogtak. Huszonharmadik alkalommal (május 14 és
május 23 között) rendezik meg a
Bicskei Napokat, amely ezúttal is
gazdag programmal várja a város és
a kistérség lakóit, valamint a várhatóan szép számú egyéb érdeklődőt.
A több mint hárommillió forintba
kerülő fesztivált az önkormányzat
céltartalékából, pályázaton nyert
összegekből, valamint a támogatók,
szponzorok önzetlen adományaiból
finanszírozzák. Valamennyi szabadtéri program ingyenes lesz, aktívan
közreműködnek a szervezésben a
település civil szervezetei, a Roma
Kisebbségi Önkormányzat, az iskolák és a sportegyesületek.
A helyi művészek, sportolók, amatőr
csoportok fellépése, versenyei mellett
idén is lesz országos hatókörű program,
ezúttal egész Magyarország kádármestereinek találkozóját bonyolítják le. De
a borverseny kapcsán megkóstolhatjuk
a bicskei kertbarát kör nedűit, részt
vehetünk a családi és sportnapokon,
élvezhetjük Hobo Villon-estjét, St.
Martin és a Nox együttes koncertjét.
Emlékezzünk meg azokról a vállalkozásokról, akik az önkormányzat
és a Batthyány kastélyban székelő
Petőfi Művelődési Központ munkáját
anyagilag is támogatták: Báder Fogadó,
Szuperinfo Szerkesztősége, Árpi Virágüzlet, Bicskei Könyváruház, Sörbár,
Arany Sas Gyógyszertár, Szigeti Autóház Kft., Friss-Ropogós Sütőipari Kft.,
MOL Rt., SPAR Magyarország Kft.
(Folytatjuk)
Veér Károly

FEJÉR MEGYEI OLDALAINK
TÁMOGATÓI :
Fejér megye Önkormányzata
Bicske város Önkormányzata
Sárbogárd város Önkormányzata
SPAR Magyarország Kft.

BEMUTATKOZIK A

FERROTECHNIKA
KFT.
„Cégünk 1990-ben alakult. Elsősorban a raktártechnika, a gyártásközi logisztika a fő tevékenységi területünk.
Cégem egy mérnöki iroda, amely a felmerülő feladatokat képes úgy megoldani, hogy az a legjobb megoldás
legyen a vevőinek. Ügyfeleink között elsősorban tőkeerős magyar és multinacionális cégek vannak.
Az ország egész területén dolgozunk, és igyekszünk az
Unióból kimaradt keleti országokban is piacot találni.
Kiterjedt nemzetközi kapcsolattal rendelkezünk, így
több, nagy nyugat-európai cég képviseletét is ellátjuk.
Megoldást nyújtunk a hagyományos statikus tárolási
rendszerek, illetve a manapság még Magyarországon
drágának számító dinamikus rendszerek kialakításánál.
Örvendetes, hogy ez utóbbiak egyre nagyobb számban
kerülnek megrendelésre, ami azt mutatja, hogy a cégek
keresik ezeket az egyre költségtakarékosabb megoldásokat. A költségtakarékosság nagyon nagy jelentősséggel
bír, mert a logisztika, a termelési lánc része, és a legtöbb
esetben hozzáadott értéket nem hoz létre.
Tizennégyéves tapasztalatunk, kiváló kínálati struktúránk,
valamint a megbízható és stabil munkatársi gárdánknak
köszönhetően bizakodva tekintünk az EU tagság nyújtotta új lehetőségek felé. Várjuk a kihívásokat jelentő új
feladatokat.”
Kovács János
ügyvezető igazgató

2060 Bicske, Kossuth tér 8.
Telefon/fax: 22/261-848
e-mail:
kovacs.ferrotechnika@axelero.hu
www.ferrotechnika.hu

Új ember a SPAR Magyarország Kft. élén

FIATAL EMBER MAGAS POZÍCIÓBAN
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amennyire szükség lenne. Ami szentírás, hogy a hétvégéket a családommal
töltöm, illetve a most három és fél
éves kislányomat születése óta szinte
minden este én fürdetem. Az esti mea Spar Magyarország Kereskedelmi sélés is az én feladatom. A maradék
Kft.-hez. Belépésemtől egészen kis szabadidőmben szívesen elmegyek
2003 végéig ügyvezető igazgató- egy-egy jó koncertre, illetve moziba.
ként a logisztika, számítástechnika,
controlling, számvitel és a pénzügyi – A SPAR vállalatcsoport elterületek irányítása volt a feladatom. kötelezett abból a szempont2004 január elsejével változott a ból, hogy nem forgalmaznak
cég ügyvezetése, és a tulajdonos génkezelt élelmiszereket. Ez
engem bízott meg az ügyvezetés Magyarországon is így van?
elnöki teendőinek ellátásával. Így – Abszolút, ezzel teljes mértékben
ettől kezdve már a teljes cég irányí- követjük az osztrák tulajdonosunkat,
és mi sem forgalmazunk ilyen termétásáért felelősséggel tartozom.
keket.

einer Péter 1967. augusztus elsején született Tatabányán. Nős, két gyermek apja. 2004. január
elsejétől a bicskei székhelyű Spar Magyarország Kft.
ügyvezető igazgatója, az igazgatóság elnöke.
– Fiatalemberként ért, mondhatni, a csúcsra, egy nemzetközi kereskedelmi vállalat
magyarországi első embere
lett. Hogyan alakult eddigi
pályája, élete?

– Tatabányán éltem egészen 30
éves koromig. A helyi közgazdasági
szakközépiskolában érettségiztem
1985-ben, majd 1988-ban elvégeztem Zalaegerszegen a Pénzügyi
és Számviteli Főiskolát. A főiskola
befejezése után ösztöndíjasként a Komárom
Megyei Tanács Pénz– A SPAR Magyarország
milyen további fejlődés
ügyi Osztályán kezdtem
előtt áll?
dolgozni, mint pénzügyi
–
Az
elkövetkezendő
ellenőr. Itt ért a rendhárom–öt évben évente
szerváltás
1989-ben,
10–15 Spar szupermarket,
aminek következtében a
és 2–3 Interspar hipermarket
munkahelyem
átalakult
nyitását tervezzük.
Komárom Esztergom Megyei
Önkormányzattá.
1992-ben váltottam a Tatabányán átadták a felújított dózsakerti SPAR szupermarketet. – A SPAR mivel járul hozzá, hogy az üzleteinek
kereskedelembe. Átkehelyt adó települések
rültem a tatabányai Sztráda Skála – Van-e, lehet-e ebből a pozíközéletébe bekapcsolódjon?
cióból
előrelépési
lehetőség,
Rt.-hez, ahol először elemző közazaz milyen távlati elképzelé- – Üzleteink tervezésénél és kialakígazdászként, később közgazdasági
sei vannak?
tásánál törekszünk arra, hogy az új
osztályvezetőként, majd pénzügyi
– Mivel még kevés idő telt el év egységek maximálisan illeszkedjenek
és számviteli főosztályvezetőként
eleje óta, így jelenleg eléggé elfoglal a környezetükbe, és így a nekik
dolgoztam. 1994-ben keresett
az új pozícióm, illetve a vele kapcso- otthont adó települések részévé
meg a tatai székhelyű Gold Filter
latban jelentkező temérdek új, érde- váljanak. Ahol lehetőség van rá,
Kft. (később Tobaccoland Hungákes feladat. A következő két-három szívesen építünk játszóteret, esetria Kft.) akik gazdasági igazgatót
évben nem tervezek váltást, de utána leg parkot, vagy (ahogy például
kerestek. Kaptam a kínálkozó
esetleg a Spar-on belüli, nemzetközi Tatabánya-Dózsakertben) az üzlet
remek alkalmon, és átigazoltam a
továbblépés kerülhet szóba.
környékének felújításával segítünk
cigaretta-kereskedelem
izgalmas
a helyieknek. Szponzorálással a válvilágába. A társaságot időközben – A család hogyan viseli a
lalatunk szűk keretek között foglalmegvásárolta az osztrák Austria rengeteg elfoglaltsággal járó
kozik, kiemelt támogatói vagyunk a
Tabak, így megtapasztalhattam, mi- munkát? Marad-e valamicske
Máltai Szeretetszolgálatnak, illetve
lyen egy nemzetközi hátterű multinál szabadideje, és azt mivel tölti?
Tatabányán működik egy NB I-es
dolgozni. 1998 szeptemberében – A napi 10–12 óra munka mellett
asztalitenisz-egyesületünk.
kerültem jelenlegi munkahelyemre, sajnos nem jut annyi idő a családra,
Veér Károly

Komplex hulladékgazdálkodás

RUMPOLD-BICSKE KFT.
A Rumpold-Bicske Kft. a magyarországi Rumpold
cégcsoport meghatározó tagja, amely nem csak a
települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási
feladatait látja el, hanem kis-, közép- és
nagyvállalati szinten is megvalósítja a komplex
hulladékgazdálkodási tevékenységet.
Cégünk 1993. 09. 01-jén alakult
Bicske, valamint a környező települések
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására. Tulajdonosunk 83%-ban – az
Aszódi Veszélyes Hulladékkezelő Telep
tulajdonos és üzemeltető - Pyrus-Rumpold Rt., 17%-ban Bicske Város Önkormányzata. 1998 óta Bicske város
külterületén üzemeltetjük a saját beruházással megvalósított, műszaki védelemmel ellátott kommunális hulladéklerakót.
Jelenleg 16 településen látjuk el a hulladékkezelési közszolgáltatói feladatot, és
beszállítók révén további 35 település
hulladékát kezeljük a Bicskei Regionális

Hulladékkezelő Telepen.
Célunk a szelektív hulladékgyűjtés
mind nagyobb területen történő bevezetése, ezért közszolgáltatással ellátott
településeinken folyamatosan bővítjük
a szelektív hulladékgyűjtő szigetek szá-

mát, a növekvő igényekkel arányosan.
Jelenleg 39 szelektív gyűjtőszigetet
üzemeltetünk. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az érvényes környezetvédelmi és egyéb jogszabályokat
maradéktalanul betartsuk. A Kft. a
kommunális és nem veszélyes termelési
hulladékok begyűjtésére, szállítására és
ártalmatlanítására, lerakó üzemeltetésére tevékenységi területén érvényes
engedélyekkel rendelkezik.
Rák József
ügyvezető igazgató

NYITVA TARTÁS :
Ügyfélszolgálat: H – P 7.00-15 óráig (2060 Bicske, Kossuth u. 60-62.)
Tel.: 06-22-350-111, 565-277, fax: 06-22-350-111/18
e-mail: rumpoldb@enternet.hu
• hulladékszállítással, számlázással kapcsolatos ügyintézés
• konténer rendelés
• kuka, zsák vásárlás
Hulladéklerakó: minden nap 6-18 óráig
(2060 Bicske, Csákvári út hrsz. 015)
Tel: 06-22-705-174

Földügyi tanácsadás:
termőföld más célú hasznosítása
belterületbe vonás
művelési ág változás
ingatlanok fejlesztése
telekosztások
földhasználat bejelentése
építésügyi engedélyeztetés
korszerű ingatlanok tervezése
beruházások megvalósulásának bejelentése

Földmérés:
földrészletek kitűzése
megosztása, összevonása,
telkek kialakítása
geodéziai (domborzati) felmérések
szolgalmi jog bejegyzési munkarészek elkészítése
tervezési alaptérkép készítése
épületfeltüntetés
telekalakítás, telekhatárrendezés

Ingatlanközvetítés:
adás-vétel
bérbeadás
telkek, termőföldek
lakóingatlanok
tanácsadás

Értékbecslés

Város a Sárvíz mentén

SÁRBOGÁRD

S

árbogárd Fejér megye déli részének központi települése, gazdasági, kulturális centruma. Jelenleg
14000 ember él a kisvárosban. A település 1986-ban
kapta meg a városi rangot, ekkor indult meg az az
intenzív fejlődés, ami máig jellemző a régebben besenyők lakta területen. Juhász János polgármesterrel
beszélgettünk.
– A Bogárdi és a Tinódy család egykori lakhelye az előző
rendszerben nem számított
az ország legintenzívebben
fejlődő vidékei közé. Mikor
kezdődött a máig érzékelhető
fellendülés?

– A várossá nyilvánítás évében még
jelentős elmaradás volt tapasztalható
a megye és az ország más területeitől. Nem volt szennyvízhálózatunk,
kézi kapcsolású telefonközpont működött 300 (!) telefonnal 1993ig, nem volt gázhálózat, hiányos volt
a közvilágítás. A 80-as évek végén
kiépült a Sárszentmiklóst a szennyvízteleppel összekötő gerincvezeték.
A település intenzív fejlesztése a
rendszerváltást követően indult be.
Kiépült a szennyvíz-, a vezetékes
gáz- és a villanyhálózat, Töbörzsökön új iskolát és orvosi rendelőt
avattunk, megkezdtük a volt laktanya lakótelepének és területének
hasznosítását. Ma már Sárbogárdon
és térségében nincs gond a telefonhálózattal sem, üzletközpontok
épültek, ipari parkokat hoztunk létre. Millenniumi Emlékpark létesült,
az útjaink állapotán is fokozatosan
javítunk. Jelenleg folyamatban van a
szennyvízberuházás III. üteme (890
MFt). A Plus diszkont átadása
napjainkban történt meg, új posta,
valamint a Hősök tere mellett új
bevásárlócentrum épül.
– A korábbi évszázadokban sok jeles személyiség élt, vagy született
Sárbogárdon. Hogyan őrzik Tompa Mihály és a többiek emlékét?

– Büszkék vagyunk arra, hogy számos kiemelkedő személyiség élt és
alkotott városunkban. 1838-ban
segédtanítóként érkezett Petőfi
jó barátja és költőtársa, Tompa
Mihály, aki egy évig tartózkodott
Sárbogárdon. Városunk emléktáblát helyezett el a róla elnevezett
utcában. Petőfi Sándor után kapta
nevét egyetlen középfokú oktatási
intézményünk a gimnázium, az
iskola parkjában felállított szobor
a március 15-ei ünnepségek tradícionális helyszíne. A reformkori
Sárbogárd szellemi életét nem csak
e két költő munkássága fémjelzi.
Kossuth legifjabb nővére, Kossuth
Zsuzsanna 1842-ben itt telepedett le férjével, Meszlényi Rudolffal. Innen irányították az Országos
Védegylet első megyei szervezetét.
Tiszteletére szobrot állítottak, és
klubkönyvtárat neveztek el róla.
A város irodalmi múltját gazdagítja

Boross Mihály, reformkori politikus,
alispán közéleti tevékenysége. Műveiben a Petőfi által kitaposott ösvényen haladt: a nép szolgálatában,
annak felemelését, felvilágosítását
szorgalmazta. Helyi munkásságát és
jelentőségét emlékmű jelzi. 1844ben itt született Mészöly Géza, a
magyar tájképfestészet megteremtője. Egyedi virtuozitással elevenítette
meg képein a Dunántúl és az Alföld kopár, egyhangú vidékeit. A
Mészöly Géza Általános Iskolában
már hagyománnyá vált az évfordulók alkalmával tartott koszorúzás,
illetve a ciklikusan megren-dezett
Mészöly-napok tanulmányi, művelődési versenye.
– Mi jellemzi a város gazdasági életét?

– Jelenleg 769 vállalkozás működik
Sárbogárdon. Legnagyobb foglalkoztató a Videoton Holding helyi üzeme
(cca. 350 fő), a Broadway-Keytec
Kft (cca. 150 fő), illetve a Május
1. Műanyagipari Szövetkezet helyi
üzeme (cca. 60 fő), és a Szegletkő
’91 Kft. (cca. 50 fő). Jellemző az
iparban a betanított munka, illetve a
szolgáltatásokban, kereskedelemben
a szakmunka. A két legnagyobb

foglalkoztató alkatrészeket és részegységeket gyárt, alapvetően más
üzemek beszállítói. Számottevő ipari
tevékenységről Sárbogárdon nem
beszélhetünk, a vállalkozások zöme
a kereskedelemben, a szolgáltatási
szektorban és a mezőgazdaságban
működik, amely felsorolás egyben
sorrendiséget is mutat. 1970 óta
iparterület a volt Videoton gyáregység a város északkeleti részén.
Később a Philips, az Euroton, majd a
Mannesmann működött itt, mellettük
a Videoton Holding egy 120–130
fős üzemmel. 1993-tól a volt szovjet laktanya helyén kialakításra került
a magánkézben levő SIP (Sárbogárdi
Ipari Park). 1998-ban elkezdődtek
egy másik ipari park kialakításának
az előkészületei, ehhez kapcsolódva
1999-ben az önkormányzat kidolgoztatta a város északkeleti részére
vonatkozó részletes településfejlesztési és településrendezési tervet,
amely a fenti három területet fogja át.
A település rendelkezik egy teljesen
közművesített iparterülettel, amely
a 63-as főút és a Bp.-Pécs vasúti
fővonal mellett fekszik. Jelenleg 14
hektár teljesen közművesített területen 1,1 ha-t a Broadway üzeme foglal el, amely zöldmezős beruházással
épült 2000-ben. Az iparterület
40%-ban beépíthető, bővítési lehetősége mintegy 40 hektárig terjed
ki. 2002-ben elkészült a Dél-Fejér
megye Kistérségi Gazdaságfejlesztési Mintaprogramja. A város
1999–2003 közötti ciklusprogramja hangsúlyozott, a 2003–2007
közötti pedig kiemelt feladatként
jelölte meg a munkahelyteremtést, a
befektetők térségbe vonzását. A legfontosabb fejlesztési elképzeléseink
a területfejlesztés vonatkozásában
a befektetésre, ipartelepítésre alkalmas területek fejlesztése, a magyar
laktanya hasznosítása, és a magánerős
lakásépítések növelése önkormányzati
területek bevonásával. A környezet-

védelemben is vannak feladataink.
A város belső területein hátra van
a kommunális szennyvízkezelés teljes
kiépítése, meg kell oldanunk a csapadékvíz elvezetését, növelnünk kell a
regionális hulladéklerakó élettartamát.
A városüzemeltetés legfontosabb
célja a szilárd burkolatú úthálózat
növelése.
– A XIII. Sárbogárdi Napok
programja mutatta, hogy a város életében komoly szerepet
játszanak a civil szervezetek…

– Sárbogárd városban jelenleg
negyvenöt civil szervezet működik,
tevékenységük nagyon sokrétű. A
városi rendezvényeken rendszeres

szereplők. A sportegyesületek
tagjai (labdarúgás, asztalitenisz,
kosárlabda, íjász, lövész, galambász, lovas) különböző tornákat
szerveznek sportkapcsolataikat felhasználva. A város nemzetközi hírű
vegyeskara, a többszörösen országos bajnok és világbajnok Black
Time Kulturális és Sport Egyesület
tánccsoportja, valamint az országos
eredményeket elért Sárréti Íjász
Klub tagjai szintén állandó résztvevői a városi ünnepségeknek.

Az egyházakhoz kötődő egyesületek (Philia, karitasz-csoportok)
tevékenyen részt vesznek a szociális ellátás javításában, valamint
a gyermekek nyári táborozásának
szervezésében. Az intézményekhez
kötődő alapítványok segítik a nevelési-oktatási intézmények tárgyi
és személyi feltételeinek javítását.
A fogyatékkal élők képviseletét
ellátó szervezetek rendszeres
ügyfélfogadást tartanak a hivatal
helyiségében, valamint pályázatok
benyújtásával próbálnak segíteni
a rászorulókon. A városi polgárőr szervezet végzi a különböző
városi rendezvényeken a forgalombiztosítást és vagyonőrzést. Az

időskorú lakosság közösségi életét
a város területén hat nyugdíjasklub
szervezi. A Városszépítő és Hagyományőrző Egyesület részt vett a
városközpontban lévő Hősök tere
emlékműegyüttes és központi park
kialakításában, felújításában. A
Sárbogárdért és Térségéért Egyesület rendszeresen szervez kistérségi
közösségi rendezvényeket, valamint
megjelentette a Civil Gondolkodó
című kiadványt.
Veér Károly

„Jaj, úgy élvezem én a strandot!”

A JÓ MEGOLDÁS MINDIG EGYSZERŰ!

S

zékesfehérváron márciusban adták át a városi
uszoda sátorral bevont strandmedencéjét, ami
tökéletes megoldást nyújt a régóta fennálló problémára: jóval több a városlakók uszodai igénye, mint
a lehetősége. Évek óta tervezik a létesítmény bővítését, de a kb. kétmilliárd forintos fejlesztésre esélye
sem volt a városnak belátható időn belül. Ám, mint
oly sokszor, most is kiderült, hogy létezik egy sokkal
olcsóbb, és rövidebb idő alatt elérhető megoldás: a
már meglévő szabadtéri strandmedencét kell sátorral
befedni! A végeredményről Ferenczy Gézával, a városi
uszoda igazgatójával beszélgettünk.

ezen is változtatni akarunk.
– Hogyan tudják egyszerre
finanszírozni a két medence
üzemeltetését?

– Uszodánkban a több mint
4000 köbméter vizet távfűtéssel
tartjuk a megfelelő hőfokon, és ez
hatalmas terhet jelent, továbbá az
előírásoknak megfelelően, képzett
életmentőt is a medence partjára
kell állítani. Ez feladja a leckét,
különösen akkor, amikor az önkor– Honnan jött az ötlet?
uszodáéhoz, sőt sokak szerint még mányzat kénytelen megszorításokat
– Százhalombattán találkoztam kellemesebb is.
érvényesíteni és ebbe az intézelőször ezzel a megoldással. Rövid
kedéssorozatba az intézményei is
idő alatt kiderült, hogy a strandme- – A beüzemelés során milyen beletartoznak.
dence sátorral való befedése Szé- problémák merültek fel?
kesfehérváron mintegy ötvenmillió – A problémát mindössze az jel- – Milyen kiadásokon tudnak
forintos beruházással valósítható enti, hogy lent nem lettek mosdók takarékoskodni?
meg, ami töredéke az átépítésre kialakítva, így ezek igénybevételé- – Még az újságot is lemondtuk,
tervezett milliárdoknak. A város a hez fel kell jönni. Az előbb említett és minden olyan megszorítást altervek elkészültével több éven át zsilipes ajtórendszer miatt az ajtók kalmazunk, ami a közönséget nem
pályázott erre a lehetőségre sikerte- kezelésére is oda kell figyelni, hogy érinti. Takarékosságból próbálkozlenül. Végül úgy döntött a testület, a légnyomás megmaradjon a sátor- tam azzal, hogy a hőfokkal lejjebb
megyek, mert a mostani jóval több,
hogy saját erőből valósítja meg ezt tető alatt.
mint az előírt, de láttam, hogy
az elképzelést.
– Ez az odafigyelés mennyire fáznak az emberek, és azonnal
– Kellett-e módosítani a me- érinti a kisgyerekeket és a me- visszaállítottuk az eredetit.
dence adottságain?

– Semmit, hiszen a strand már
alapvetően feszített víztükörrel és
modern víztisztító berendezéssel
volt ellátva. Maga az uszoda is
tökéletesen megfelel az EU-s elvárásoknak: mozgássérültek számára
kialakított lépcsővel, mosdóval
rendelkezik, így már évekkel ezelőtt paraolimpia helyszínéül is
szolgált.
– Hogyan jutnak át az uszodából a sátorba a vendégek?

– A sátras medencéhez az uszodából közvetlenül, egy folyosón át
és két, zsilipszerűen működő ajtón
lehet bejutni. A levegő hőmérséklete és a légnyomás is hasonló az

dencét használó egyesületek
csapattagjait?

– Olyan egyesületek használják
elsősorban, melyeknek idősebb
versenyzőik vannak, a kisebbek
maradnak a fenti uszodában. Szeretnénk elérni, hogy a fél uszodát
a civil látogatók is tudják használni.
Ez egy fontos szempont.
– Az új medence beindításával a zsúfoltság mennyire
csökkent?

– Jelenleg még vannak olyan órák
délután, amikor nincs szabad pályánk, mivel hat különböző profi
csapat használja a medencét, így az
edzésidejüket és az adottságainkat
össze kell hangolni. Természetesen

– Székesfehérvár város önkormányzata mekkora összeggel
járul hozzá a költségekhez?

– Az éves költségvetésünk 200
millió forint, ebből 150-et a város
fizet, a többit mi teremtjük elő. A
sportbizottsági ülésen is azt próbáltam megértetni, hogy ez egy közös
teher. Talán az majd járható lesz,
hogy az év végén vagy valamikor
egy-két hétre leállunk, ha az önkormányzat nem tud a zsebébe nyúlni.
Egy biztos, arra szükség van, hogy
mindenki nagyobb részt vállaljon
abból a teherből, amiből az uszoda
működik.
Helesfai Kata

Termálberuházás a Velencei-tó mellett

GYÓGYFÜRDŐ AGÁRDON

A

Közép-dunántúli Régió egyik kiemelkedő idegenforgalmi látványossága az ország harmadik legnagyobb tava, a Velencei-tó. A térség turisztikai vonzerejét növeli a Gárdony város Agárd városrészében
működő gyógyfürdő.

GYÓGYVÍZ '98-TÓL

Az 1984-ben épült termálfürdő
Fejér megye egyetlen fedett, egész
évben folyamatosan üzemelő fürdője. A kikapcsolódási lehetőségek
biztosítása mellett jelentős szerepet
játszik a gyógyításban. Az 1000
m mélyről érkező 60 fokos nátrium,
kálium, kálcium, magnézium és kéntartalmú opálos vizét 1998-ban
nyilvánították gyógyvízzé, amely
a mozgásszervi és nőgyógyászati
betegségek megelőzésében és
gyógyításában fejti ki jótékony
hatását. A gyógyszolgáltatás négy
évvel ezelőtt kezdődött orvosok és
képzett szakemberek közreműködésével. A gyógyvíz hatását fokozzák a legkorszerűbb fizikoterápiás
(gyógytorna, rövidhullám, ultrahang, stabil galván, stb.), valamint
balneoterápiás (súlyfürdő, szénsavfürdő, gyógymasszázs, víz alatti
vízsugármasszázs, iszapkezelés, víz
alatti gyógytorna) kezelések.
A Széchenyi-terven nyert 560
millió forint támogatásnak köszönhetően az előző képviselő-testület
határozta el a fürdő továbbfejlesztését. A lebonyolítással a Veszprémber Rt.-t bízta meg. Elkészültek
a tervek, és megkezdődött egy új
termálkút fúrása. A második kút
vízhozama jelentősen meghaladja
a régiét. Termálvizét ásványvízzé
nyilvánították, a gyógyhatását jelenleg vizsgálják.

A SZOLGÁLTATÁS

útján választotta ki a jelenlegi
képviselő-testület. A főépületet
és a meglévő átalakítását a ZÁÉV
Rt., az épületgépészeti munkákat a
TEMPERO Rt. nyerte el.
A kivitelezési munkák az alapkőletétellel megkezdődtek, de a szolgáltatás továbbra is folyamatos.
Az első ütemben 1,3 milliárd forintos beruházás valósul meg. Elsőként

vizes kezelőket (súlyfürdő, szénsavfürdő, vízsugármasszázs), és itt
lesz majd a 189 négyzetméteres,
átfolyó rendszerű gyógyvizes
medence.
A további fejlesztések között szerepel zárt és szabadtéri attrakciós
medencék létrehozása, különböző
sportolási lehetőségek, és az ezeket kiszolgáló vendéglátóegységek
megteremtése, gyógyszálló építése
és a kemping bővítése.
A gyógyfürdő fejlesztésének
köszönhetően várhatóan öt éven
belül egy olyan egyedülálló fürdőkomplexum jön létre, amely
egészségmegőrző, rekreációs és
Wellness szolgáltatásokkal egész
évben várja a hazai és a külföldi,
kikapcsolódni és gyógyulni vágyó
vendégeket.
t.o.

a főépület készül el. Az alagsorban
egy korszerű beléptető és vendégfogadó, öltözők és büfékkel ellátott
pihenőhelyiség kerül kialakításra.
Az emeleten az egészségügyi és
Wellness-szolgáltatás kap helyet.
Itt lesznek az orvosi helyiségek, a
különböző kezelő- és gyógytornaszobák, valamint egy aerobic
szoba, fodrász- és szépségszalon.
Ehhez légkondicionált folyosóval
kapcsolódik egy 300 négyzetméter vízfelületű fedett, meleg vizű
medence, valamint egy Magyarországon egyedülálló, korszerű víz
alatti gyógytornahelyiség.
A mozgássérültek számára akadálymentes épületben lift is segíti majd
a közlekedést.

EGYEDÜLÁLLÓ KOMPLEXUM

A meglévő épületben – a mostani
FOLYAMATOS
Az átépítés kivitelezőit pályázat öltözők helyén – alakítják ki a

NÉMET KÖNYVELŐ, KÖNYVVIZSGÁLÓ
ÉS TANÁCSADÓ KFT.

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

Wir übernehmen für Sie:
1. Finanzbuchhaltung
2. Wirtschaftsprüfung
3. Lohnabrechnung
4. Erstellung Ihrer Jahresabschlüsse
5. Erstellung Ihrer Steuererklärungen
6. Begleitung von Betriebsprüfungen
7. Steuerberatung

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

A Honfoglalástól napjainkig

KIÁLLÍTÁS NYÍLT TATÁN

A

lományú honvéd ezredest, aki energiát,
erőt és kapcsolatrendszert nem kímélve,
még Sárospatakra is képes volt elmenni
azért, hogy a kiállítás nívóját kölcsönanyagokkal is emeljék.
A bodrogközi városból származó
látványos tablósorozat a honfoglalástól
napjainkig mutatja be történelmünket
Szent István országlásától, az Anjou
királyokon át a Hunyadiak török
elleni küzdelmeiig. Megismerhetjük az
1848-as forradalom és szabadságharc,
a reformkor, az I. és II. világháború, a
szocializmus idejét, valamint napjaink
Európához való „visszatérését”. A
megnyitón látványos mazsorett bemutatót tartottak a tatai főtéren, majd
Gerébi Ákos alpolgármester beszéde
után táncbemutatót tartottak a klub
színháztermében a művelődési intézmény és a HTBK tánccsoportjai.
A nagyszabású és nézőket vonzó
kiállítási anyag nem csak szemeket
gyönyörködtető, hanem tudományos
szívében, földrajzi értelemben a lehető igényű, történelmi elemeket is tar„legközepebb” pontján, a Kárpát-me- talmaz. Reméljük, minél többen megládencében, ahonnan a mai napig nem togatták a nyitva tartás két hete alatt!
Berg Endre
mentünk sehová. Az egy egészen más
kérdés, hogy hol délről, hol nyugatról,
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
hol keletről át- meg átrajzolták államhaOLDALAINK TÁMOGATÓI :
tárainkat, honfitársainkat diaszpórákba Komárom-Esztergom megye Önkormányzata
Dorog város Önkormányzata
kényszerítették. Ma is élnek olyanok,
Komárom város Önkormányzata
akik eleddig már több országnak voltak
Észak-Komárom város Önkormányzata
állampolgárai, noha egyetlen centivel
Gabler Hungária Kft.
sem költöztek odébb lakhelyüktől. Pilismarót-Piliscsév községek Önkormányzatai
Ma is az egykori (nagy)
Magyarország
területein
élnek, Európa
szívében

„Honfoglalástól napjainkig” című kiállítás Tatán,
a Helyőrségi Klubban látható. Az EU-csatlakozás
tiszteletére készült tárlatot a 25. Klapka György Könynyű Lövészdandár, a Honvédség és Társadalom Baráti
Kör és a Tatai Helyőrségi Klub közösen rendezték.

EZER ÉVE EURÓPÁBAN

Amióta tapintható közelségbe került,
hogy az egykori szocialista blokk tagállamai közül tízen – köztük Magyarország
– az Európai Unió tagjává lehet, gyakorlatilag elfogadott, és a mindennapok szóhasználatában is torz állítás honosodott
meg, amely szinte minden írott és elektronikus sajtóorgánumból visszaköszön,
a politikusok szóhasználatáról nem is
beszélve. „Csatlakozunk Európához.” Ez
az állítás igaz lehet politikai, társadalmi,
gazdasági, kulturális stb. értelemben,
azonban itt mégis elsősorban politikai
vonatkozásban kell ennek helyt adnunk.
Hiszen egy tizenöt évvel ezelőtt még
regnáló – szocialistának nevezett – politikai érdekszövetség köddé válása nyomán
nyílt arra lehetőség, hogy egy másfajta
érdekközösség tagjai lehessünk.
Mindezek mentén megjegyezzük,
hogy több, mint ezer (!) esztendeje
telepedett le a magyarság Európa

KÉSZ
KIÁLLÍTÁS

Nem lehet
eléggé
dicsérni Kész
István nyugál-

Negyven éves a Bányász Színpad

GENGI ÉS TUFU

G

egy előadásunk volt, különféle
formákban. Nemrégen volt egy
találkozó a Népházban, ahol a régi
színpadosokkal találkoztunk...
T. H.: –... itt három nemzedék jelent meg. Voltak olyanok, akiket neT. H.: – Az első, a szerelmi köl- künk kellett bemutatni egymásnak,
tészet műsor, ennek köszönhetem holott mindnyájan bányászosok
becenevemet is, hiszen volt egy voltak, csak épp máskor.
rész, amit sehogy sem tudtam
megjegyezni, így a próbákon szám- – Nem gondoltak arra, hogy
talanszor akadtam el a Tufu” -nál. főállásban is a színházzal kellene
“ A másik
Azóta is mindenki így hív.
foglalkozniuk?
pedig Arisztophanész Madarak c. T. H.: – Mi nem igazán, de akaddarabja volt.
tak szép számmal, akik így tettek,
G. L.: – Nekem is a Madarak, és és bejött” nekik. Például Reviczky
“
a Bolond és a hóhér.
Gábor alapítótag volt, Kullai Zoltán, Török Ferenc sokat játszottak
– Mennyire volt népszerű és máshol, más produkciókban is.
elfogadott a Bányász Színpad Büszkeségünk Moldvai Kiss Andtevékenysége?
rea, nekünk Andi”.
“
G. L.: – ‘73-ban az akkori legG.L.: – Sok profi jött ki abból
nevesebb kritikus, Molnár G. Péter
az időszakból. Éless Béla, Fodor
egy teljes oldalas cikket írt rólunk
Tamás, Kerényi Miklós Gábor,
a Népszabadságba. Azóta is őrizPál István - persze a teljesség
zük. Még jobban magáért beszél,
igénye nélkül. Az egész országra
hogy a Sajtófigyelőben megjelent,
valamilyen kulturális pezsgés volt
Tatabánya kultúrájáról szóló cikkek
jellemző.
T.H.: – Ez annak volt
köszönhető, hogy divat”
“
volt a nagy alkotó közösség. Tudom, hogy ma is
vannak pár fős csoportok,
akik vitathatatlan érdemeket képviselnek, de mi
sokan voltunk, és ez a közösségnek nagyon jót tett.

engeliczky László és Tós Hedvig. Mindketten alapító tagjai voltak a tatabányai Bányász Színpadnak. A színpad 40 éve alakult. Őket, mint az egyik legavatottabb színpados párt - több ilyen is van; kérdeztük az elmúlt négy évtizedről.
– Hogyan kezdődött?

T. H.: – 1964. április 22-én alakult
a Bányász Színpad, akkor még Tatabányai Bányász Ifjúsági Színpad néven.
A rendező, Éless Béla a városi diákszavalóversenyek vállalkozó szellemű
résztvevőivel kezdett el dolgozni,
hihetetlen tempóban. Munkamorálja,
lendülete ránk is átragadt. Az első
produkciónk egy szerelmi költészet
műsor volt, amelyre ma is nagyon
szívesen emlékszünk vissza. Heti 2-3
alkalommal találkoztunk; az elején tíztizenötfős létszámmal, de volt olyan
próbánk is, ahol harmincan, negyvenen voltak. A befektetett munka
mennyiségét és minőségét is tükrözi,
hogy már egy éven belül országos
fesztiválok résztvevői lehettünk. Volt
közönségünk, és ez akkoriban (is)
nagy szó volt. Leginkább kortárs fiatalok látogatták az előadásainkat. Sok
volt az úgynevezett kötelező
műsorunk, április negyedikék,
november hetedikék... de ezek
elengedhetetlenek voltak, hogy
a sokak által jól ismert három
T”-s rendszer tűrt karegóiájá“ba tartozzunk.
G. L.: – Nyugodtan mondhatom, hogy összművészeti
produkcióink is voltak a
táncosokkal és más művészeti csoportokkal közösen
létrehozva. Fiatalokkal fiataloknak. Végigjártuk a kortárs irodalmat, Viszickíjt és a többi oroszt,
sőt szinte az összes akkori renitens
költőt megszólaltattuk.
– Nehezet fogok kérdezni. Volt
kedvenc előadásuk?

60 százaléka a Bányász Színpad
működéséről szólt. A népszerűség
bemutatása érdekében is engedtessék meg nekem néhány szám!
A színpad működése során majd
ötszáz ember fordult meg köztünk,
volt olyan év, amikor kétszáztizen-

– Hogyan ünnepelték,
hogy negyven éve alakultak?

T.H.: – A Jászai Mari Színház,
Népházban volt április 18-án és
20-án egy irodalmi est Éless Béla
rendezésében, Csak tiszta forrásból
címmel.
Mórocz András

2800 Tatabánya, Hadsereg út 131-133. Telefon: 34/425-318
- Rendezvények, esküvők szervezése,
lebonyolítása 100 főig, melyek árából
10% kedvezményt biztosítunk.
(Egyeztetés: 34/425-318)
- Menüs étkeztetés
- A’la carte
- Hétvégén élő zene
Szeretettel várjuk minden kedves
vendégünket!

Ötszáztíz bajnoki után távol a focitól

SZABÓ GYURI, A LEGENDA

N

ehéz elhinni, de tény, hogy április 24-én Szabó
György, a TBSC honi csúcstartó ex-labdarúgója
hatvankét éves lett. Pályafutása, NB-I-ben játszott
mérkőzéseinek száma (510) a maiak számára utolérhetetlennek tűnik. A sportág szeretetével, klubhűségével talán minden fiatal focista példaképe lehet.
– Hogyan kezdődött ez a példátlan sorozat?

talán irigyelhetnek. Háromszor
szerepeltünk az UEFA Kupában,
és büszke vagyok arra, hogy tagja
lehettem annak a csapatnak, amely
hazai közönség előtt legyőzte a Reál
Madridot.

– Almásfüzítőn rúgtam először
labdába, alsóbb osztályú meccseken edződtem, ez jó iskola volt.
Utána bevonultam, és a tatai katonacsapatban, azaz a Rákócziban
játszottam.
– Hiába a sikerek, egyszer
minden véget ér.

– Furcsa dolgokat produkál az élet.
Ahogy említettem, első mérkőzésemen Dalnoki Jenő volt az ellenfe– Akkor még voltak igazi játékos- lem, aki immár tatabányai edzőként
megfigyelők. Észrevettek, leiga- tett pontot pályafutásom végére.
zoltak. Első NB-I-es
mérkőzésemet 1965
márciusában játszottam,
éppen a Ferencváros
ellen. Jobbszélsőként
szerepeltettek, és a
kőkemény
legenda,
Dalnoki Jenő volt az
ellenfelem, akivel sok év
után már a pályán kívül is
együtt dolgozhattam.
– A TBSC hogyan figyelt fel
a kiskatonára, aki ráadásul
egyeneset tudott rúgni?

– És következett ötszáztíz
bajnoki,
ugyanabban a klubban…

– Azt hiszem, kevés
magyar focista irigyel
a mai világban ezért a
rengeteg mérkőzésért,
hiszen óriási fizikai és
szellemi megterhelést jelentett ez természetesen.
Az élvonalban szerzett
75 gólomért és a kétszeres Közép-európai
Kupa
győzelmemért

Ezután még hét évig szolgáltam a
klubot különféle beosztásokban.
Sajnos a kiesések, a leépülés időszakában egyértelművé vált, hogy
nincsen rám szükség.
– A meccsrekorder Szabó
György milyen elismeréseket
kapott pályafutása alatt és
után?

– Egyszer voltam válogatott, de
abban semmi köszönet nem volt, hiszen idehaza kikaptunk az USA-tól.
Csak csodálkoztam, hogy miközben
én szívvel-lélekkel hajtok, a fiatalok
elszórakozzák a mérkőzést. Ez fájó
emlék, de a válogatottságot azért
elismerésnek tartom. Életművemért
1984-ben Fair Play díjat kaptam,
a magyar labdarúgás 100 éves
évfordulóján pedig beválasztottak
a legjobbak közé. Ezek
szakmai elismerések, de
leginkább arra vagyok
büszke, hogy Tatabánya
önkormányzata
Ezüst
Turul-díjjal tüntetett ki.

– Manapság nem
látjuk a focipályák
környékén, pedig tapasztalataira biztosan szükség lenne.

– Játszogatok az öregfiúkban, de tizenegy éve
üvegező és képkeretező
vállalkozóként dolgozom,
ez tölti ki az időmet.
Az a közeg, amely
körülveszi kedvenc sportágamat, egyáltalán nem
hiányzik. Úgynevezett
fehérasztalos edzők és
sportvezetők uralkodnak.
Sajnálom, ez nem az én
világom.
Süle Károly

Dorog 1984-2004
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gon. Általános iskolai tanulmányait
Esztergom-kertvárosban az Arany
János Általános Iskolában végezte.
1975-ben érettségizett az esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban.
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam– és Jogtudományi
Karán szerzett diplomát 1981ben. 1981–1985-ig a Dorog
Járási Ügyészség fogalmazója majd
1984-ben, majd 1985-ben is között a Munka Érdemrend bronz ügyésze volt. 1985–1991-ig a
Gulyás Andrást választották meg fokozatát is megkapta. Nyugdíjas- Dorogi Városi Tanács végrehajtó
tanácselnök-helyettesnek. Ezt a ként is aktív közéleti szerepet vállalt bizottsági titkáraként dolgozott.
tisztséget 1990-ig látta
1991–1995-ig az Esztergomi
el.
Városi
Ügyészségen
ügyész.
1984 végéig a végre1995-től egyéni ügyvédként
hajtó
bizottsági-titkári
dolgozik. Társasági szakjogászi
feladatokat Soós Rezsőné
kiegészítő diplomával
látta el.
és német középfokú
Soós Rezsőné Bagosi Éva
nyelvvizsgával
renDebrecenben született
delkezik.
1939. február 12-én.
Az esztergomi Dobó
Dorog Város TaKatalin Leánygimnáziumban érettnácsa az alakuló
ségizett 1957-ben.
ülésén számvizsgáló és
1962-ben néhány hónapig az
ügyrendi bizottságot
Epöli Községi Tanácsnál dolgozott a közművelődés, a civil szervezeti
alapított. A számvizselőadóként. 1962 szeptemberétől tevékenység körében. 2002-ben gáló bizottság elnökének Buzdugán
Tokod Községi, 1976-tól Dorog Tokod Nagyközség Önkormány- Istvánt, tagjának Brassói Lászlót,
Nagyközségi Tanács vb-titkára zata a Tokodért díjjal ismerte el Honvéd Ferencet, Kalászi Lászlóvolt.
nét, Lang Józsefet választották.
közösségi tevékenységét.
1984-től, 1990-ben történt
Az ügyrendi bizottság elnökének
nyugdíjazásáig a Dorogi Városi 1985-1990-ig dr. Gordos Géza dr. Kovács Józsefet, tagjának
Tanácsnál dolgozott osztályveze- látta el a végrehajtó bizottsági-titká- Kalmár Annát, Ollé Ferencet,
tői beosztásban. Munkáját több ri feladatokat.
Pozsonyi Ignácnét, Vígh Jánost
kitüntetéssel is elismerték. Többek 1956.12.27-én született Doro- választották meg.

984. január 11-én Dorog Város Tanácsának alakuló ülésén dr. Csuha Józsefet, az előző nagyközségi tanácselnököt választották meg a város első
tanácselnökévé. Dr. Csuha József 1948. március
16-án született Ózdon. Jogász diplomáját 1974-ben
szerezte. Az Esztergomi Városi Tanácsnál és a Dorogi Járási Hivatalnál eltöltött szolgálati évek után
1976-tól a Dorogi Nagyközségi Tanács elnöke volt.
1990-ig volt Dorog Város tanácselnöke.

A SZAKIGAZGATÁSI
SZERVEK

A tanácsi hatáskörbe tartozó szakigazgatási feladatokat a végrehajtó bizottság
szakigazgatási szervei látták el.
A szakigazgatási szervnek önálló irányítási,
felügyeleti és hatósági jogköre volt. Dorog
Város Tanácsa a Végrehajtó Bizottság
Szakigazgatási Szervezetének tagozódását
a következő módon alakította ki :
• Hatósági Osztály
• Városfejlesztési és Gazdálkodási Osztály
• Művelődési, Egészségügyi és Sport
Osztály
• Titkárság
Az alakuló ülésen döntöttek az osztály-

1990 - 1994
Dr. Dávid Anna, Bauer Gaszton, Bánsági György, Buzdugán István, Deák Ferenc, Finta András, Forgó Mihály, Kassai
Kálmán, Kovács Lajos, Kövecs Károly,
Láng József, Menárik Zoltán, Putz Károly, Palkó Gábor, Puchner Ferenc, Szalai
Ferenc, Dr. Szőcs István, Varga Valéria,
Vass Benedekné, Weisz István.
Dr. Szőcs István lemondott, helyette
Urbán Mihály lett képviselő.
Buzdugán István képviselő elhunyt, helyette Mihalovics András lett képviselő.
Láng József lemondott, helyette Szuki
Ferenc lett képviselő.
Szalai Ferenc lemondott, helyette Palkó
Gábor lett képviselő.
Urbán Mihály elhunyt, a testület
létszáma 18 főre csökkent.

vezetők személyéről is.
• Hatósági Osztály – Tóthné dr.
Menczel Zsuzsanna
• Városfejlesztési és Gazdálkodási
Osztály – Schmidt József
1994-1998
• Művelődési, Egészségügyi és Sport Dr. Tittmann János, Dr. Bartalos József,
Osztály – Fülöp Pál
Bauer Lajosné, Bánsági György, Benczik
Tamás, Béres Tiborné, Bokros László,

DOROG VÁROS
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Brassói László, Deák Ferenc,
Gajdos Béla, Hubácsek Sándor,
Kovács Lajos, Kövecs Károly, Lakat
Jenő, Ottné Hernik Anolita, Palkó
Gábor, Szalánczay Péter, Szegi
János.
Benczik Tamás lemondott, helyette
Gál Andor lett képviselő.
1998-2002
Dr. Tittmann János, Baranyai Lőrinc, Bartalos József, Bokros László,
Dávid Anna, Deák Ferenc, Gál Andor, Grósz Béla, Hubácsek Sándor,
Jászberényi Károly, Kovács Lajos,
Kövecs Károly, Majdányi Gábor,
Molnár Albert, Palkó Gábor,
Puchner Ferenc, Szaláczay Péter,
Tauber György, Wágner Zsolt.
2002-től
Dr. Tittmann János, Baranyai
Lőrinc, Balogh Zoltán, Baranyai
Renáta, Dr. Bartalos József, Béres
Tiborné, Bokros László, Cselenyákné Cservenka Rita, Dankó József,

Dávid Lászlóné Dr. Dávid Anna,
Deák Ferenc, Jászberényi Ká-roly,
Karcz Jenő, Kovács Lajos, Kozák
Oszkár, Molnár Albert, Nébel
József, Palkó Gábor, Tauber
György, Wágner Zsolt.

DOROG VÁROS
POLGÁRMESTEREI

1990-1994 - Dr. Dávid Anna
Dr. Dávid Anna 1934. augusztus
23-án született Budapesten. Általános orvosi diplomáját 1958-ban
kapta meg. 1971 és 1988 között
Dorog körzeti gyermekorvosa volt.
1988-tól a Dorogi Környezetvédelmi Egyesület elnöke, a környezetvédelmi mozgalmaknak aktív
részese.
1994 - Dr. Tittmann János
Dr. Tittmann János 1956. április
10-én született Dorogon. Az
esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban érettségizett 1974-ben.
A budapesti Semmelweis Orvos-

tudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát 1980-ban.
1984-ben neurológiai, 1988-ban
pszichiátriai szakvizsgát tett. 1989ben az Esztergomi Vaszary Kolos
Kórház Simor János intézetének
vezető főorvosa lett. 1990-ben
alapította meg a betegségek miatt
megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató rehabilitációs
célszervezetét.
1988-tól 1990-ig a Magyar
Ifjúsági Kamara (Junior Chamber
elnöke). 1990-től 1992-ig a
Magyar Orvosi Kamara Esztergomi
Szervezetének elnöke. 1992-től
1994-ig a Magyar Önkéntes
Kölcsönös Kiegészítő Pénztárak
Szövetségének elnöke.
2002 óta Komárom-Esztergom
megye 5. számú választókörzetének (Dorog, Esztergom térsége)
országgyűlési képviselője.
(Folytatjuk)

Az ifjúság megnyerése a cél

MÚLTUNK ÉS JÖVŐNK EGYESÜLET

K

ét éve működik Tatabányán a Múltunk és Jövőnk
Egyesület. Ádám Róbert Jánossal, az egyesület
elnökével múltról, jövőről és küldetéstudatról beszélgettünk.
- Milyen szándékkal alakult a
civil szervezet?

- Az egyesület célja a magyar
történelem, kultúra megismerése és
megismertetése, a magyar hagyományok kutatása és ápolása, a nemzeti
szellem erősítése más nemzetek,
nemzetiségek tiszteletben tartása
mellett. Távolabbi cél ezen ismeretek, különösen az ősi magyar rovásírás iskolai oktatásának elérése.
Az egyesület előadásokkal és más
ismeretterjesztő módszerek igénybevételével törekszik céljait, tudását
megismertetni a lehető legszélesebb
körben. Az egyesület különösen
fontosnak tartja az ifjúság megnyerését, ifjúsági tagozat működtetését.
A Múltunk és Jövőnk Egyesület fontosnak tartja az EU tagjaként, hogy a
magyar kultúra, eszmeiség továbbra is
fent maradjon és erősödjön.

Több sikeres előadás után (A
hun-magyar azonosság kérdései,
A magyar numizmatika évezredes
rejtélyének megfejtése stb.), nemzetközi hírű genetikusok is megtisztelték
egyesületünket azzal, hogy elfogadták

Ballagásra maradandó
ajándék egy gravírozott,
márkás toll.

- Milyen körben és milyen témákban vállaltok bemutatókat
és előadásokat?

- Az egyesület működése során
többször tartott előadást a magyar
rovásírásról kultúrházakban, nyári táborokban, csoportos összejöveteleken. Az érdeklődés meglepően nagy
volt, emiatt az egyesület egy hat
héten át tartó rovásírás-tanfolyamot
indított a székhelyét adó város Bányász Művelődési Otthonában. Az
esemény iskolákban is meghirdetett
volt, a résztvevők hetven százaléka
ezért innen került ki. A tanfolyamot
egy megmérettetés zárta, számot
adva az itt elsajátítottakról. A verseny minden résztvevője oklevél és
egyéb jutalomban részesült.

ifjúsági táborokban és más kisebb
csoportoknak végeztek ősmagyar
(történelmi) íjászbemutatót nagy
sikerrel. Az elméleti képzéseken,
előadásokon az ismeretek számonkérése is megtörtént, a jól szereplők
könyvjutalomban részesültek.
A Tatabánya-Kertvárosi Napokon
szintén bemutatót tartottunk, ahol
számos érdeklődő mellett az egyesülettel aktívan foglalkozni akarók is
voltak. Az ott levőknek lehetőségük
volt kézbe venniük őseink fegyvereit
valamint a gyakorlatban kipróbálni
azokat. Minden bemutatót egy
előadás előzött meg, A magyarok
fegyverzete és harcmodora címmel.
Rengeteg jelentkező akadt, aki
szeretné rendszeres íjászedzésekkel
tölteni az idejét szervezésünkben. A
közeljövőben ezért tanfolyami rendszerű edzéseket és képzést indítunk.

meghívásunkat és A magyarág genetikája címmel tartottak előadást.
- Mekkora az érdeklődés a rendezvényeken, a hagyománytól
eltérő történelem óra iránt?

- Egyesületünk több tagja komoly
erőfeszítéseket tesz az ősi magyar
harcművészet, a történelmi íjászat
terjesztésére. Több látványos
bemutató után meghívásokat teljesítettünk nyári táborokban is megye
szerte. Az egyesület (s különösen
az ifjúsági tagozat) tagjai Várgesztesen és Tagyospusztán, az ottani

Kínálunk
Jaguar, Parker,
Waterman, Inoxcrom,
Faber-Castell, Pelikan
tollakat,
melyet igény szerint
helyben gravírozunk.

Herlitz Papírbolt
Tatabánya, Szent Borbála tér 4.
Tel.: 34/311-047
Nyitva: H-P.: 8.30-17.00

Interjú Nagy Mária polgármester asszonnyal

PILISCSÉV, A CIVIL KÖZSÉG

K

omárom-Esztergom megye északkeleti csücskében, a csodálatos Pilis-hegység lábánál fekszik
a háromezer lakosú község, Piliscsév. Természeti
adottságai kiválóak, ám nem csak a turisták látogatják szívesen, a sportrajongók széles tábora is ismeri a
falu határában álló, nemzetközi versenyeknek is helyt
adó motocross pályát. A település élén immáron 1996
óta Nagy Mária polgármester asszony áll.
- Mik az elmúlt nyolc év legfontosabb eredményei a településfejlesztést illetően?

- Sikerült felújítanunk a művelődési
házat, korszerűsítettük a fűtést, és
átalakításokat hajtottunk végre. Természetesen útépítésre is sok pénzt
fordítottunk, új buszvárókat is építettünk. Ezt a munkát még folytatni kell,
az utak állapota, mint szinte mindenhol Magyarországon, nem megfelelő.
Örömteli, hogy lakossági hozzájárulással kiépítettük a pincefaluig vezető
utat. A közvilágítás korszerűsítése
is elkészült. Az iskola és az óvoda
nyílászáróit is le kellett cserélni, valamint díszburkolatot kaptak az oktatási
intézmények. Sikeres pályázat során
számítógépes tantermet hoztunk létre
az iskolában és a könyvtárban.
- Melyek az elkövetkező időszak legfontosabb feladatai?

- Amint említettem, az utak állapotának javítása. Az ígéretek szerint
a 10-es út és a faluhoz vezető út
kereszteződésében egy körforgalmat
építenek ki, de ez nem a települést
terheli. Távolabbi tervek között szerepel, hogy a község más irányból is

megközelíthető legyen, mert jelenleg
ez egy „zsák-település”, a Kesztölc
felé vezető út szinte járhatatlan.
A közeljövőben a falu arculatát
szépítjük, felújítjuk a Hősök terét.
Itt található több intézményünk is,
például az iskola és a templom.
Ezeket a közintézményeket riasztórendszerrel szereljük fel.
- A tervek megvalósításához
szükséges az itt élők pozitív
hozzáállása is.

- Piliscséven erre nem panaszkodhatunk. Községünk életében
nagyon fontos szerepet játszanak a
civil szervezetek, a helyi polgárok
kezdeményezései, önzetlen munkája. A gazdák összefogásával jött
létre a Pincefalu Egyesület,
amelynek sikerült a pincefalut rendbehozni és a Szent
Orbán-szobrot
felújítani.
A helyiek megalakították
a polgárőrséget, melynek
köszönhetően a közbiztonság
jelentősen javult. Tavaly óta
saját újságunk van, a Csévi
Kisbíró, amely két nyelven
(magyarul és szlovákul) jele-

nik meg. Kultúrházunkban megalakult
a PC Klub is. A település életében
fontos szerepet játszik még a szlovák
önkormányzat és a nyugdíjas klub. A
sportegyesület is szép eredményeket
ért el. Négy focicsapatunk van,
melyek a Bozsik-program keretében
új mezhez jutottak. A judo lányszakosztály Leányváron tart edzéseket. Az általános iskolában már
első osztályban oktatják a diákokat
informatikára, valamint plusz órákban
népitáncot is tanulnak.
- Piliscsév milyen lehetőségekkel várja az idelátogató
turistákat?

- A településen két fő turista-útvonal halad át (piros és kék), de
a falusi turizmus is egyre nagyobb
jelentőséggel bír. Érdemes lesz
hozzánk ellátogatni június 26–27én, mert ekkor rendezzük meg a
hagyományos Csévi napokat, amely
időszakban számos színes, érdekes
programot kínálunk a hozzánk
érkezőknek.
Lepsics Gergő

Pilis’ 91 Kft.

LIKŐRGYÁR A PILIS LÁBÁNÁL

M

inden úgy kezdődött 1991-ben, ahogy a honi
vállalkozásoknál szinte megszokott. Ragyogó
ötlet, nagy lelkesedés, minimális tőke. Egy átalakított
kis családi ház mint telephely, egy kézi töltőgép, egy
kézi zárógép. Ezzel a minimális felszereléssel kezdte
meg a Pilis’ 91 Kft. – amely rövidesen a Silling család
kizárólagos tulajdonába került – a kommersz italok
gyártását, palackozását, értékesítését.
Mára a kft. Piliscsév és a környék
egyik legnagyobb vállalatává nőtt.
1996 márciusában új telephelyre
költöztek, ahol három önálló automata illetve félautomata
gépsoron gyártják az
italokat. Kapacitásuk lehetővé teszi nem szeszes
termékek palackozását
és bértöltését is.
Kibővítették a kommersz italok körét, valamint saját receptúra
szerint megkezdték
minőségi italok gyártását is. Elsőként jelentek meg a hazai piacon 40
ml űrtartalmú termékekkel. Egyre
több és több finom itókán találkozhat a kedves fogyasztó a „Csévi”
márkanévvel.
Külön értékesítési csoport foglalkozik termékeik forgalomba hozatalával. A gallér- és
kontyalávalókat
kedvelő
közönséghez elsősorban
nagykeres-

kedéseken át jutnak el a Csévi
italok, ám a telephelyen
közvetlenül is zajlik értékesítés. Kereskedelmi sikereiket
a raktárról történő, szinte
azonnali kiszállításnak, az
igényekhez igazodó rugalmas nyitva tartásnak,
a tetszetős külsőnek, a
minőségi beltartalomnak, és a piaci viszonyokhoz képest
kedvező
árfek-

vésnek
köszönhetik.
A Pilis’ 91
Kft.
évről
évre megnöveli forgalmát.
Ennek háttere
a megbízható
minőség megtartása,
az
egyre tetszetősebb címkézés
és palackok,
a
korrekt
piaci magatartás. Gyors
fejlődésük
záloga, hogy
valamennyi
munkatársuk
magáénak vallja azt az elvet,

hogy
c s a k
kifogástalan,
minőségi
terméket szabad előállítani, és maximális odafigyeléssel kell kiszolgálni a
vásárlók, fogyasztók igényeit.
-x-

2519 Piliscsév, Dózsa György u. 25/a.
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Fő tevékenységi formáink:
Villanyszerelés
-Villamos berendezések
javítása, karbantartása
-Elosztók tervezése,
kivitelezése
-Lakások, intézmények
villanyszerelése
-Hó és jégmentesítés
-Garázs, kapu
távműködtetések
Érintésvédelmi felülvizsgálatok
-Szabványossági
-Villámvédelmi
-Időszakos érintésvédelmi
felülvizsgálat
Biztonságtechnika
-Lakások, nyaralók,
intézmények biztonságtechnikai
hálózat telepítése
-Épület felügyeleti rendszer
-Rádiós távfelügyelet
-Tűzjelző rendszerek
-Megfigyelő és kamera rendszerek
-Objektum védelem
Tervezés

BENKOVICS LÁSZLÓ: PILISMARÓT AZ AKTÍV
TURIZMUS DUNAKANYARI KÖZPONTJA LEHET(NE)…

B

enkovics László 1990-től Pilismarót polgármestere, előtte még 3 évig tanácselnökként dolgozott, így tizenhét éve
áll a Duna-parti település élén. Ezért jól ismeri az előző rendszer végnapjait és az „új” kezdetével megindult fejlődést.
- A rendszerváltozás után nagyon sok
lemaradást kellett behoznunk. Pilismarót
korábban ugyanis a nagymarosi vízlépcső építéssel érintett település volt.
Persze ez a megfogalmazás a „hivatalos”
verzió szerint volt csak igaz, hiszen az
építkezés a dunaparti üdülőterületünket
érintette és nem a község belterületét.
Ez az állapot rányomta bélyegét a község fejlődésére, úgy kezelték a településfejlesztési kérdéseket, mintha az üdülőterület és a község teljesen összefüggő
településrész lett volna, holott másfél
kilométer távolság van a két rész között.
Az építkezés 1989-es leállítása után
ígéreteket kaptunk (Országgyűlési határozatok születtek!), hogy mindazok az
infrastrukturális fejlesztések, amelyek az
építkezéssel együtt épültek volna meg,
a lakosság terheinek a növelése nélkül
megvalósulnak. A megvalósításban
végül mégis magunkra maradtunk, igaz
pályázatok útján állami támogatásokat
kaptunk, csak más feltételekkel, mint a
Szigetköz-i települések. A kilencvenes
évek elején kezdtük építeni állami támogatással a Sportcsarnokunkat. Mire
a tényleges munkálatok megkezdődtek
volna, addigra az állam már csak egy kis
részét támogatta a beruházásnak.
Még 1992-ben kezdtük el a telefon
hálózat fejlesztést szervezni, maga a
beruházás 1996-ban valósult meg.
1997-ben gázvezetéket építettünk,
1997-től 2000-ig „csatornáztunk”. Dömössel
é s

Visegráddal közösen valósítottuk meg
ezt a beruházást. Jelenleg az építkezések során tönkrement utak felújítására
fordítunk figyelmet.

- Úgy hallottam, hogy egy jachtkikötőt építenek Pilismaróton.

- A hír igaz! A beruházás a Duna-parton egy 12 hektáros területen valósul
meg, remélem a befektetők az építkezést két éven belül teljesen befejezik.
Egy másik befektetői csoporttal golfpálya létesítéséről tárgyalunk. Ők kb.
145 hektáros területen építenének golfpályát, hozzá kiszolgáló létesítményeket,
szállodát és lakóházakat. Ez a beruházás
is elősegíti az idegenforgalom fejlődését.
A tervezett beruházás „szomszédságában” kialakított öböl egy nemzetközi
versenyek rendezésére alkalmas evezőspályának adhat majd otthont. Ha ezek a
tervek megvalósulnak, a település anyagi
gondjai hosszú távra megoldódnának.
- Milyen a közintézmények állapota?

- Az intézményeinknek helyet adó
épületek javarészt államosítással kerültek
a jogelőd községi tanács tulajdonába
(régi egyházi épületek!). Fenntartásuk,
üzemeltetésük sok gondot jelent az önkormányzat számára, hiszen a mai előírásoknak megfelelő funkcionális kialakítás
igen sok pénzünkbe kerül.
- Mivel iparuk nem jelentős, honnan származik az önkormányzat
bevétele?

- Elsősorban a turizmussal összefüggő
helyi adó bevételekből.

Az üdülőterület hétvégi-ház tulajdonosai az épületek után idegenforgalmi
adót fizetnek, és van bevétele az
önkormányzatnak a tartózkodás utáni
idegenforgalmi adóból is. Működnek a
volt vállalati üdülők és a falusi turizmusból is van bevételünk.
Iparűzési adóból sajnos nagyon kevés a
bevételünk. Nincsenek nagy vállalkozóink. A közelmúltban még jelentős volt a
mező- és erdőgazdaság a falu életében,
mára ez már egy kicsit háttérbe szorult.
A munkanélküliek száma ennek ellenére
alacsony, a munkaképes korú lakosság
nagy része Esztergomba, Dorogra,
Budapestre jár dolgozni. Helyben a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat.

- Mikor találkozhatnak valamilyen
rendezvénnyel az idelátogatók?

- A programjaink általában az üdülési
szezonhoz kötődnek. Májusban az
Általános Iskola Bozóky Mihály
énekversenyével kezdődnek, majd a
hónap végén egy teljesen más jellegű
rendezvénnyel, a nemzetközi motoros
találkozóval folytatódnak.
Minden falunak van búcsúnapja, a miénk augusztusban, Szent Lőrinc napján
van. Hagyományos rendezvényünk az
augusztus 20-hoz kötődő nyárbúcsúztató, amelyet a Duna-parton tartunk.
Szeptemberben szüreti felvonulás és bál
várja az ide látogatókat.
Természetesen ezeken a „kiemelt” rendezvényeken kívül még számos kisebb
községi eseményünk is van. Ilyenek a
„Nyári zenei esték Pilismaróton”, vagy
a Községháza kiállítótermében megrendezett kiállítások. Valamennyi rendezvényünkre sok szeretettel várjuk a Pilismarótra látogató kedves vendégeket.
Lepsics Gergő

Megtalálni a közös hangot

INTERJÚ DIÓSSY LÁSZLÓVAL,
VESZPRÉM POLGÁRMESTERÉVEL

A Közép-dunántúli Régió érdekképviseletét
az EU brüsszeli régiós bizottságában Veszprém polgármestere látja el. Dióssy László, aki
1990 óta a város első embere, úgy látja, hogy
nagyon fontos szerep jut a bizottságban ténykedőknek, hiszen az új belépőkkel óriásira nőtt az
európai régiók száma, és mindegyik támogatást remél. Azoknak jut előbb és több, amelyekért megfelelő
lendülettel érvelnek a megválasztott vagy kinevezett
képviselőik.

- Polgármester Úr, milyen utat
járt be az Ön jelölése?

- A Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács (KDRFT) és a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége (TÖOSZ), amelynek
elnöke vagyok, tett javaslatot az
én személyemre. Hasonlóképpen
a többi hazai régió is megtalálta a
maga embereit. Ennek alapján tavaly, év elején a kormány előterjesztett egy névsort, amelyet az Európai
Bizottság elfogadott. Így kezdte
meg 12 tag és 12 póttag az EU
Régiók Bizottságában a munkát. Én
továbbra is a Közép-Dunántúli Régió érdekeit képviselem, a póttagként tevékenykedő Nagy Zoltánnal
együtt, aki Komárom önkormányzati
képviselője.
- Mi a Régiók Bizottsága fő
feladata?

- Ezt a bizottságot az 1992-es
Maastrichti Szerződés hívta életre
azért, hogy a helyi és regionális érdekek valamilyen fórumon árnyaltabban kifejeződhessenek, és ne vesszenek el a sok-sok tagállam általános,
országos törekvéseinek árnyékában.
A testületben az EU tagok valamennyi régiója képviselteti magát,
ezzel is hangsúlyozva az utóbbi
esztendőkben nagy hangsúlyt kapott
alapelveket, a „polgárközeliség”et és a sajátos, helyi elképzelések
érvényesítésének fontosságát. Minél
nagyobb ugyanis egy szervezet,
annál könnyebb az általánosítás hibájába esni. Ezért lényeges, hogy a
25 tagúra duzzadt EU-ban a kisebb
térségek továbbra is ugyanolyan
esélyekkel lépjenek fel.
- Akkor az Ön munkája az
érdekérvényesítés, vagyis a
lobbizás?

- Természetesen közvetlen módon
nem szólhatok bele a döntési folyamatokba, ez ellentétes is lenne
a demokratikus alapeszmékkel.

De nyilvánvaló, hogy megfelelő
részvétellel, kapcsolatok építésével
a „tűz közelébe lehet kerülni”, a
régió számára előnyös döntéseket
lehet elősegíteni. Egy régió jövőjét
alapvetően meghatározhatja, hogy
milyen sikeresen pályázik. Elég csak
egy példát említeni, a Balaton-felvidéki regionális hulladékkezelési rendszerét, amely 6,2 milliárd forintos
beruházás, és ennek a felét már az
Európai Unió folyósítja számunkra.

a felfogása, hogy elsősorban az egy-üttműködésre helyezik a hangsúlyt.
A Régiók Bizottságában is valami hasonló szemléletnek kell megnyilvánulnia, és az én tevékenységemre nézve
is ennek kell irányadónak lennie,
hiszen nemzeti érdeket kell képviselnünk. Ezért még csak meg sem fordul
a fejemben az, hogy ha a Közép-Dunántúli Régióban van is politikai különbözőség, azt nemzetközi színtérre
vigyem ki azoknak a támogatásoknak
az elosztásakor, amelyek éppen a leg- A Közép-Dunántúli Régióban különbözőbb önkormányzati érdekek
több mint egymillió ember él, összehangolására hivatottak.
számtalan a nem ritkán költségvetési gondokkal küzdő
kistelepülés és találhatók itt
erősen iparosodott, fajsúlyos,
megyei jogú városok is. Hogy
lesz képes részrehajlás nélkül
ennyi eltérő érdeket figyelembe venni?

- Amikor parlamenti képviselő voltam 1994 és 1998 között, akkor
mindig egy kicsit tudathasadásos
állapotban éltem, mert a magyar
Parlamentben, a dolog természetéből
adódóan, komoly szembenállás van a
mindenkori kormánypárt és az ellenzék között. Természetesen ott be kell
állni a sorba, és a kormánypártnak
arról kell meggyőznie a lakosságot,
hogy ők kormányoznak a legkiválóbban, az ellenzéknek pedig arról, hogy
ezt a kormányt gyorsan el kell tüntetni
a porondról, mert sokkal jobban is
lehet kormányozni. Viszont amikor
polgármesterként ugyanebben az
időszakban itthon is tevékenykedtem,
akkor egyre inkább az a gondolat
erősödött meg bennem, hogy önkormányzati ügyekben a konszenzusos
politizálásnak van igazán eredménye
és létjogosultsága. Talán nem szerénytelenség, ha azt mondom, hogy a
22 megyei jogú város közül abban a
négyben köztük Veszprémben választották meg 1990-től újra és újra a
korábbi polgármestereket, ahol ezeknek az embereknek olyan az alkata és

- Erre talán jó példa, ha viszszatérünk az ISPA által támogatott Balaton-felvidéki hulladéktároló megépítéséhez…

- Valóban, ebben a kérdésben jól
megfér egymás mellett Balatonfüred,
Pápa, Veszprém és mások, a legkülönbözőbb pártkötődésű polgármesterek, noha a korábbi években nem
volt példa arra, hogy közös nevezőre
jutottunk volna. Annak ellenére, hogy
időről időre fellángol a tiltakozás dühe
néhány település részéről, azt lehet
mondani, hogy ez mindenképpen
egy jövőbe mutató beruházás, mivel
ma már nem lehetséges, hogy 3200
kisebb-nagyobb önkormányzat külön
ellásson minden egyes feladatot. Az
Európai Unión belül is azok a régiók
lettek igazán sikeresek, és emelkedtek
ki a mezőnyből, ahol példás volt a
települések együttműködése. Ugyanakkor nem tehető egyenlőségjel az együttműködés és az önfeladás közé:
nagyon fontos, hogy a települések
önállóan gazdálkodjanak, legyen
bevételük, képességük a gyarapodásra, egyszóval ne csorbuljon az
autonómiájuk.
Hajdufy Eszter

VESZPRÉM MEGYEI OLDALAINK
TÁMOGATÓI :
Veszprém megye Önkormányzata
Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Balatontourist Rt.

Különleges programsorozat

XIII. GIZELLA-NAPOK, VESZPRÉM

T

izenharmadik alkalommal rendezték meg Veszprémben a ma már hagyományosnak számító, négynapos,
Gizella-napok címet viselő kulturális rendezvénysorozatot.
A május eleji pezsdülésben, amikor már az első külföldi
vendégek is megjelennek a városban és környékén, minden
évben nagy tömegeket mozgat meg az államalapító királyunk hitveséről elkeresztelt művészeti seregszemle.
Az idei természetesen sokkal különlegesebb volt, mint bármelyik
korábbi, hiszen már egy európai
uniós tagállam külföldön is jó előre
meghirdetett műsorfolyamán vehettek
részt az érdeklődők, ahol, éppen
Európa nemzeti és kulturális sokféleségére való tekintettel, számos
külhoni együttes, előadó is fellépett,
illetve kiállított.
A május 6-dikai nyitónap legnagyobb szenzációja Beethoven IX.
szimfóniája volt, amelyet a Veszprémi
Egyetem kitűnő akusztikájú, méreteiben is nagyléptékű előcsarnokában
adott elő a Szombathelyi Szimfonikus
Zenekar. Az európai zenetörténet
kimagasló alkotása méltán aratott
zajos sikert, hiszen az Unió hivatalos
himnuszaként nem csupán esztétikai
élvezetet okoz, de azzal a büszkeséggel is eltölti a hallgatóságot, ami

az EU-polgároknak teljes joggal kijár.
A zeneköltemény, és benne a schilleri
Örömóda tényleges mondanivalója
a boldogságban egyesült emberiség,
a nyomorúságon győzedelmeskedő
szellem ünneplése. Az esten jelen
volt a város és a megye több neves
közéleti személyisége is, így például
Dióssy László polgármester, és Kuti
Csaba, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke.
A második nap leglátványosabb
produkciója a 30 éves Veszprémtáncegyüttes fergeteges jubileumi műsora volt, amelyben az elmúlt három
évtized, ma már „veteránnak” számító
táncosai is részt vettek.
A harmadik, szombati nap volt az
ünnepségsorozat valódi csúcspontja,
amikor, többek között, elhangzott
Petrovics Emil zeneszerző, az Operaház főzeneigazgatója köszöntője is. A

nap cserkészek számháborújával vette
kezdetét és Óváros téri utcabállal
zárult. A kettő között a műfajok és
világnézetek sokfélesége vonzotta a
közönséget, mindenki kiválaszthatta
a hozzá legközelebb állót. A Szent
Mihály bazilikában ünnepi szentmisét
celebráltak Gizella királyné tiszteletére, kinek szent ereklyéjéhez zarándoklat indult. Szakmai előadások hangzottak el különböző témákról és több
képzőművészeti tárlat is megnyílt a
városban. Délután jelmezes történelmi
felvonulás résztvevői lepték el az utcákat és tereket, akik Géza fia, István
és Civakodó Henrik leánya, Bajor
Gizella bevonulásához statisztáltak a
veszprémi Várban.
A Gizella ünnepségsorozat vasárnapi
záró napja a népművészet jegyében
zajlott le. Népi iparművészek utcai
kirakodóvásárát csodálhatták meg a
járókelők, német, bolgár és magyar
néptáncbemutatókat láthattak a város
több pontján és este, a bazilikában
a Hóvirág énekegyüttes nagyszerű
hangversenyén tapsolhattak a muzsika
rajongói.
Hajdufy Eszter

Versenyben a nyaralókért

A VESZPRÉMI BALATONTOURIST RT. STANDJA

N

300 nívós, tengerparti és városi
kempingjében kínálunk úgynevezett
„mobile home”-okat vagy sátrakat,
amelyek teljesen felszereltek, pl. hűtőszekrénnyel, kávéfőzővel. Ugyanezek a szolgáltatások megtalálhatók
a két nagyobb, Balaton-parti
kempingünkben is, Alsóörsön és
Balatonfüreden. Ezen kívül révfülöpi
bérelt területünkön 50 berendezett
sátor várja a nyaralókat. Utaztatási
tevékenységünk alapját a megye
nagyobb városaiban található kilenc
utazási irodánk hálózata képezi.
Ezekben teljes körű szolgáltatást
kívül népszerű volt, rekord számú nyújtunk az üzleti utazásoktól kezdlátogatóval találkoztunk.
ve a szállás- és repülőfoglaláson,
vagy a gépkocsi bérlésen keresztül
- Milyen szolgáltatások tartoz- egészen a Balaton-parti nyaralók
nak a tevékenységi körükbe?
programjainak megszervezéséig.
- Alapvetően kétféle: kempingeztetés és utaztatás. A Balatontourist - A környéken ma már a legbevételének 80-85%-a a saját tu- különfélébb utazási irodák
lajdonú, Balaton-parti kempingjeink- kínálják
szolgáltatásaikat,
ből származik. 12 kempingünk van egészen nagy európai cégek
a megyében, Akarattyától Akalin is, de kisebb-nagyobb hazaiak
át egészen Badacsonyig. Ezekben is. Képesek tartani velük az
elsősorban külföldieket fogadunk, iramot?
üzleti partnerünk a hollandiai - Ezeknek az irodáknak a többsége
Vacansoleil cég, amely nem csak ugyanazt a kínálatot nyújtja, csak
hazai, de külföldi üdültetésekben néhánynak van saját, speciális teris együtt dolgozik velünk. Európa méke. Ez az egyik oka, hogy kényelmes versenyben állunk velük. A másik oka - talán közhelynek hangzik,
mégis bevált - a Balatontourist több
évtizedes hagyománya, ismertsége,
megbízhatósága, a szinte családias
kapcsolatok ügyfeleinkkel, az újra és
újra visszatérő megrendelőink. Nem
mellékes a gyorsaság sem, azonnal
on line tudunk jegyet foglalni, autót bérelni, bármilyen szolgáltatást
igénybe venni. Hozzánk szívesen
jönnek az utazni vágyók, mivel
biztosak benne, hogy nem éri őket
kellemetlen meglepetés.

agy sikert könyvelhet el az április 17-18-án megrendezett veszprémi Utazás Kiállítás. Az egyetem
aulájában hetedik alkalommal megrendezett turisztikai vásárt még soha ennyi érdeklődő nem kereste fel,
mint idén, de a kiállítók is kitettek magukért, hiszen
106 kisebb-nagyobb iroda és külföldi partner ajánlotta magát. Az idei díszvendég az Észak-Alföldi Régió
volt, de különlegességnek számított a Veszprém Megyei Önkormányzattal testvérkapcsolatban álló térségek megjelenése is, így a Lappföld, az észak-olasz
Pordenone, vagy a japán Gifu tartomány bemutatkozása. A kiállítók között volt a megye legnagyobb jelentőségű vállalkozása, a Balatontourist Rt. is, amelynek
első embere Csákvári Árpád vezérigazgató.
- Vezérigazgató úr, szakmai
berkekben milyen a megítélése egy-egy ilyen kiállításnak,
kötelező gyakorlatnak számít,
vagy ténylegesen mérhető
hasznot hoz?

- Az ügyek ettől nem mennek
előre, de ha nem jelenünk meg,
bennem van, hogy mit szalasztottam el. Kicsit eretnek módon így
foglalhatnám össze a jelentőségét,
természetesen nem csökkentve
ezzel az értékét. Ez egy szakmai
demonstráció, és aki számít, aki az
élvonalban akar maradni, az nem
hiányozhat ezekről. Hozzá kell
tennem, hogy az idei kiállítás rend-

Hajdufy Eszter

DVD-AJÁNLÓ
NEM FÉREK A BŐRÖDBE (FREAKY FRIDAY, USA, 2003)

R.: Mark S. Waters
Fsz.: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Mark Harmon
Megjelenés: május 4.
A szerepcserés vígjátékok egyidősek a mozival, ám a Disney új vígjátéka bebizonyítja, hogy a
téma kimeríthetetlen poénforrás. Dr. Tess Coleman (Jamie Lee Curtis), a megfontolt pszichológus és vadóc lánya, Anna (Lindsay Lohan) egyszer csak arra ébred, hogy testet cseréltek; a
másik bőrében pedig nem könnyű az élet. A DVD-n nem tolonganak az extrák: bakiparádén,
alternatív befejezésen és egy kivágott jeleneten kívül csupán egy rövid werkfilm kapott helyet.

GOOD BYE LENIN ! (GOOD BYE LENIN !, NÉMETORSZÁG, 2003)
R.: Wolfgang Becker
Fsz.: Daniel Brühl, Kathrin Sass, Chulpan Khamatova
Megjelenés: május 25.

Wolfgang Becker Európa-díjas filmje a német rendszerváltás finom humorral átszőtt, nosztalgikus meséje. A Kelet-Berlinben
élő Alex (Daniel Brühl) rendszerhű édesanyja szívrohamot kap és kómába esik: mire magához tér, a berlini fal már rég
ledőlt, a két Németország pedig egyesült. Az orvosok szerint az asszony gyenge szívét kímélni kell a változásoktól, ezért
Daniel elhatározza, hogy ha törik, ha szakad, fenntartja édesanyja előtt a szocializmus látszatát. A Budapest Film “fapados”
és papírtokos, extrákkal bőven megrakott változatban is piacra dobja a filmet. Ez utóbbin mindenféle jó megtalálható,
vizuális kommentártól kezdve kivágott jeleneteken, részletes dokumentumfilmeken át képgalériáig és előzetesekig.

A GYŰRŰK URA: A KIRÁLY VISSZATÉR (ÚJ ZÉLAND, 2003)
R.: Peter Jackson

Fsz.: Elijah Wood, Sean Astin, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom, Hugo Weaving, Liv Tyler

Megjelenés: május 25.

Végéhez érkezett hát az új évezred legfontosabb filmtrilógiája. Jackson monumentális befejezést tálalt a meséhez, amely mind kritikailag (11 Oscar-díj), mind anyagilag (1 milliárd dolláros bevétel világszerte) lehengerlő
teljesítményt nyújtott. Frodó és Samu elkeseredett küldetése, amelynek célja az Egy Gyűrű pusztulása, a
végéhez közeledik, ugyanakkor az emberiség felkészül az utolsó csatára a gonosz erőkkel folytatott háborúban.
Kétlemezes kiadvány formájában jelenik meg A gyűrűk ura záróakkordja: a dupla korongot a film hossza indokolja, számottevő extrát majd csak a karácsonyi szezonban megjelenő bővített változaton találhatunk.

MEMENTÓ (MEMENTO, USA, 2000)

R.: Christopher Nolan
Fsz.: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano
Megjelenés: május 25.

Párját ritkító film a Mementó: a végével kezdődik, az elejével végződik; visszafelé halad az időben. Főhőse, Leo (Guy Pearce) elveszítette a memóriáját, arra sem emlékszik, hogy 10 perccel
korábban merre járt, csupán abban biztos, hogy feleségét meggyilkolták, s bosszút kell állnia.
Emlékek híján tetoválások, polaroid fotók és jegyzetek segítik a nyomozásban. A Mementó
DVD-változatára régóta várunk: a Budapest Filmnek hála most végre kezünkbe vehetjük, s ha
úgy tartja kedvünk, a filmet akár kronológiai sorrendben is megtekinthetjük.

SPARTACUS (SPARTACUS, USA, 1960)

R.: Stanley Kubrick
Fsz.: Kirk Douglas, Laurence Oliver, Tony Curtis, Peter Ustinov
Megjelenés: május 25.

Kubrick rendezői pályájának legmonumentálisabb alkotása néhány éve jelent meg először DVD-n,
méghozzá vágatlanul, a rendező eredeti elképzelései alapján. Most egy kétlemezes, extra
változatot vihetünk haza, amely a vadonatúj transzfert kapott film valamennyi jelenetét töviről
hegyire kielemzi. Gyűjtőknek kötelező! A film címszereplője jó mélyen beleírta magát a Római
Birodalom történetébe: Spartacus (Kirk Douglas), a fellázadt gladiátor egész Rómát átszelő
háborút indít el – mindezt eredendően egy nő miatt.

A T-MOBILE-T VÁLASZTOTTA AZ ELSŐ
SZÁMHORDOZÓ EGYÉNI ELŐFIZETŐ
MAGYAROSZÁGON
A hazai távközlés történetének
egyik emlékezetes pillanataként a
mai napon megörtént az első magyarországi mobilszámhordozás. A
hívószámát megtartó, de szolgáltatót váltó budapesti ügyfél a T-Mobile Magyarországot választotta.

– már eddig is számos vállalat
döntött az elmúlt hetekben. A mai
napon megvalósuló első számhordozást követően az egyéni előfizetők
terén szintén erre visszavezethető,
bár várhatóan kismértékű mozgás
prognosztizálható. A több mint
3,8 millió ügyfél bizalmát élvező
T-Mobile iránti érdeklődést jelzi,
hogy az elmúlt fél évben, azaz a
számhordozást megelőzően egymaga nagyobb mértékben növelte aktív
előfizetőinek számát, mint másik két
versenytársa összesen.

A számhordozásnak, mint a szolgáltatások terén meghatározó újdonságnak köszönhetően az előfizetők
a jövőben akár egész életükben
azonos telefonszámon érhetők el,
függetlenül attól, hogy időközben
szolgáltatót váltanak-e. Magyarország legnagyobb mobilcége a A hazai számhordozás történetében
T-Mobile (eddig Westel) mellett első átadás-átvétele során a T– részben az új lehetőséggel élve Mobile-t választó, kozmetikusként

dolgozó ügyfél hívószáma – a
szükséges előzetes egyeztetésnek,
szerződéskötésnek köszönhetően, a
műszaki folyamatok lezárultával, 18
és a 22 között kerül át a T-Mobile-hoz. Az előfizetést választó új
T-Mobile ügyfél hívószáma a megszokott körzetszámmal együtt, az új
SIM-kártyának köszönhetően a mai
napon már a T-Mobile hálózatában
használható.
Az áthozott, 06-30-astól eltérő
körzetszámmal bíró hívószámmal
ezentúl a T-Mobile minden innovatív megoldása és egyedülálló
díjcsomagválasztéka elérhető.
x

ÚJ MÁRKA, KARAKTERES SZÍN
A MAGYAR MOBILPIACON
A Westel május 3-tól T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság (röviden T-Mobile Magyarország Rt.)
néven folytatja tevékenységét. A T-Mobile szlogenje ’’Jobb veled a világ’’, és érdekessége, hogy Magyarországon
egyedüliként nemzeti nyelven lesz használatos. A T-Mobile arculatát a letisztult formák, az egyedülállóan csak a
társaságra jellemző, levédett szín magenta, valamint a fehér, a fekete és ezüstszürke színek harmóniája jellemzi. A
márkaváltás során a Westel márkanevet a T-Mobile váltja fel, így minden olyan díjcsomag neve is változik, amely
eddig a vállalat nevét viselte. Ennek megfelelően a ’’Westel díjcsomagok’’ júniustól Partner néven vehetők igénybe
(a díjcsomagok előfizetőit a változás érdemben nem érinti), minden egyéb, a díjszabásban szereplő tarifacsomag
neve azonban a márkaváltás után is változatlan marad. Ilyen a ZöldZóna, a Társalgó, a Szervusz és az Egyenlítő is.
A 777mobil, az ország legnagyobb mobil tartalomszolgáltatása a T-Mobile csoport tartalmaival kibővülve
ezentúl t-zones néven érhető el. A Westel lojalitásprogramja Kapcsolat program néven természetesen megmarad,
sőt még az idén jelentősen kibővül. A T-Mobile Magyarország új honlapja teljes tartalommal június 5.-étől a
www.t-mobile.hu címen áll rendelkezésre, az oldalon az ügyfelek addig is a névváltással kapcsolatos tájékoztatót
olvashatják. A népszerű Domino márka részben megújult megjelenéssel továbbra is a piac meghatározó kártyás
mobilszolgáltatása marad.

Pénztárcabarát ajánlat a Datanettől

DATAPHONE PULZUS –
A DATANET ÚJ HANGSZOLGÁLTATÁSA

A

KEM-Bridge Net üzleti partnerének legújabb ajánlata egy hangalapú szolgáltatás – a VOIP-tól eltérően, mely az interneten keresztül kommunikál.
A Dataphone pulzus lehetővé teszi,
hogy az előfizetők helyi, belföldi
távolsági és mobil, valamint nemzetközi hívásokat kezdeményezzenek,
melyek a GTS Datanet hálózatán
keresztül bonyolódnak le, mely hálózathoz történő csatlakozás a jelenlegi hozzáférés-szolgáltató vonalán
keresztül történik. A szerződött
hívásirányok felé indított hívásokat
a GTS Datanet gerinchálózata fogadja, és továbbítja a hívást.
Nem változik meg az ügyfél telefonszáma, nincs szükség előhívószámokra, így a telefon-alközpontot
sem kell átprogramozni. Egyszerűen
csak szerződést kell kötni a szolgáltatóval a kívánt hívásirányokra. A
szerződés telephelyre vonatkozik,
nem telefonszámokra. A megállapodásban kell feltüntetni a bevonni
kívánt számokat.
Természetesen nem kötelező minden vonalat bevonni a szerződés-

be, de telephelyenként csak egyfajta csomag választható valamennyi
vonalra.
A szolgáltatás igénybevételéhez
nincs szükség induló beruházásra
vagy új készülékek vásárlására. A
DataNet az első szerződés esetén
a csatlakozási és telepítési díjakat
átvállalja, és kapcsolási díj nélkül,
versenyképes percdíjakkal segíti
ügyfeleit költségeik csökkentésében. A Dataphone Pulzus 20
– 60 %-os megtakarítást jelenthet
minden vállalkozónak, illetve egyéni
előfizetőnek, akinek az átlagos havi
telefonszámlája nettó értékben eléri
a 6 500 Ft-ot az előfizetési díj,
kapcsolási díj, az emelt díjas hívások és az úgynevezett színes számok
(kék és zöld számok) hívásdíjai,
illetve az Internet hívásdíja nélkül.
A szolgáltatás igénybevétele
költségkímélő megoldás jelentős
hang- és faxforgalom esetén, a régi
hívószám megtartásával.

A Dataphone Pulzus több csomagot kínál ügyfeleinek, melyekből
attól függően választhat, hogy
milyen értékű havi forgalmat vállal.
Erre a forgalomra vonatkoznak a
csomagokban megadott percdíjak.
Választhatjuk azt a csomagot is,
amelynél nincs vállalt forgalmi díj, itt
a percdíjak némileg magasabbak. A
vállalt díjak természetesen nem az
egyes vonalakra értendőek, hanem
az összes szerződésbe vont szám
együttes forgalmára vonatkoznak.
A szerződés életbe lépésével az
ügyfél majd két számlát kap. Az
egyik a hagyományos, alapszolgáltató által kiállított számla, amely
csak az alapszolgáltatón keresztül
történt hívások díjait és az előfizetési díjat tartalmazza. A másik
számlán pedig azok a forgalmi díjak
találhatók, melyek a Dataneten keresztül bonyolódtak le. A megtakarítást könnyedén kiszámolhatja, hisz
a két számla összege alacsonyabb
lesz, mint a régi telefonszámlája.

Csúcsidő 7.00-18.00
Csúcsidő kívül: 18.00-7.00,
valamint hétvége és ünnepnap 0.00-24.00
(1) Matáv alternatív szolgáltatók - Pantel, eTel)
(2) LTO - nem Matáv területek
(Hungarotel, Invitel, Monortel, Emitel)
Az árak ÁFA nélküliek, Ft/perc mértékegység

