




Ahogy közeledik a fűtési szezon, 
lassan mindenkinek bele kell nyúlnia 
a pénztárcájába, hogy kiszámolja: 
mennyibe fog ez nekem kerülni? 
Egyszeri nagyobb kiadást (fa, szén, 
olaj, gáztartály, villany), netán 
havonta fizetendő díjat (távfűtés, 
vezetékes gáz)?
Lapunk úgy gondolta, érdemes 
kicsit körülnézni a hagyományos 
és alternatív energiaforrások pia-
cán: mit kínálnak és mennyiért ré-
giónkban?
A vállalkozásoknak a belső energiát 
a tőke, a hitel adja. A megújult 
Széchenyi-kártya sokaknak meg-
oldás, ezentúl már a takarékszö-
vetkezeteknél is elérhető. Ha kevés 
ez a keret, akkor pályázni kell: vál-
lalkozók adnak praktikus taná-
csokat, adják át tapasztalataikat a 
jövendő pályázóknak.
A sportolók energiáját az edzés-

munka, a helyes táplálkozás adja. 
Többeket vádolnak azzal, hogy dop-
pingoltak az olimpián. Vajon mi az 
igazság régiónk kiváló súlyemelőjénél, 
akit ezüstérmétől fosztottak meg?
Itt a szeptember, lezajlottak a nyár-
vége jeles rendezvényei, fotósaink 
majd mindenhol ott voltak. Az új 
színházi évad is indul, Veszprémben 
és Székesfehérváron már próbálnak 
az új bemutatókra. A veszprémi 
egyetemen is elkezdődött a tanév, 
Dr. Gaál Zoltán rektorral beszél-
gettünk.
Folytatjuk új városainkat bemutató 
sorozatunkat, ezúttal Adony, Lá-
batlan és Velence mutatkozik be.
Mindezekhez, és természetesen 
a többi gazdasági és kulturális 
információhoz, interjúhoz kellemes 
és hasznos böngészést, lapozgatást 
kíván a főszerkesztő:

Veér Károly

MINDENNAPI ENERGIÁNK
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Címlapunkon a kulcsi szélerőmű 
(Mazán Sándor felvétele)



A Takarékbank 1989-es létreho-
zása óta mozgalmas utat járt be: 
működött, majd rosszul kihelyezett 
hitelek miatt konszolidációra szo-
rult, mint a legtöbb hazai bank, 
többségi állami tulajdonba került, 
majd 1997-ben eladták rekordot 
jelentő, több mint 500 %-os ár-
folyamon. Az új német tulajdonos 
számítása azonban teljesen nem jött 
be, ezért, élve a vásárláskor kikötött 
szerződéses jogával, öt év eltelté-
vel, 2003-ban eladta a bankot az 
eredeti alapítóknak.
– Így kerültünk többségi tulajdonba, 
55 %-os részvény csomagunkkal, 
de ez év végére elérjük a 70%-ot. 
– mondja Varga Antal, aki egy sze-
mélyben a Takarékbank elnöke és a 
Zirci Takarékszövetkezet elnök-ügy-
vezetője. – A Takarékbank szerepe 
a takarékszövetkezetek életében 
nagy jelentőségű: olyan fiókhálózat 
nélkül működő központi bankunk 
Budapesten, amellyel nem va-
gyunk alá-fölé rendelt viszonyban, 
de amely jutalék fejében minden lé-
nyeges banki szolgáltatást biztosít az 
országban működő mintegy 1700 
takarékszövetkezeti fiók számára. 
A belföldi és nemzetközi szám-
lavezetésen, bankkártya és e-
gyéb elektronikus termékek for-
galmazásán túl, ott bonyolódik 
a termékfejlesztés, a szoftverek 
nemzetközi engedélyeztetése is.
A termékválaszték ma már szinte 
ugyanaz a takarékszövetkezetekben, 
mint bármely más hazai pénzintézet 

esetében. A dinamikus termékfej-
lesztésnek és a nagy értékű műszaki 
beruházás sorozatnak köszönhetően 
több helyen, például Zircen, már 
igénybe vehető az 1-24 órás Inter-
net alapú banki szolgáltatás. Szep-
temberben indul a Széchenyi kártya 
program, ami egy folyószámla hitel 
típus, körülbelül 15%-os, támoga-
tott kamattal és ezt eddig nagyjából 
400 bankfiókban lehetett igényel-
ni. A takarékszövetkezetek belépé-
sével további 700 helyen juthatnak 
hozzá az ügyfelek. 2005 első 
felétől bocsátják ki a Visa-, illetve 
hitelkártyákat. Nosztalgia termék a 
régi takarékbetétkönyv elektronizált 
változata. Ezen kívül a takarékszö-
vetkezetek fontos, Európai Uniós 
kistérségi szerepre készülnek.
– Kistérségi szolgáltató központokat 
kívánunk létrehozni, ahol valameny-
nyi uniós pályázattal kapcsolatban 
ingyenes pályázatfigyelést és szak-
t a n á c s a d á s t végzünk. Ez egy 

hosz-

szú távon megtérülő befektetésünk, 
hiszen aki bejön hozzánk tanácsért, 
később talán az ügyfelünk lesz.
Kézenfekvő, hogy mi vágjunk bele 
elsőként, hiszen nincsen olyan kis-
térség Magyarországon, ahol ne 
lenne legalább egy takarékszövetke-
zet. Talán már az év végére sikerül 
felállítani ezeket a központokat, 
ahová a Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetségével együtt-
működve az önkormányzatokat, 
kistérségi szervezeteket is várjuk 
partnerként.
Ha termékeiben már nem, akkor 
miben különbözik mégis a taka-
rékszövetkezet másoktól? Talán a 
filozófiájában: közvetlen, családias 
környezetben várja az ügyfeleket. 
A kisebb-nagyobb településeken 
lépten-nyomon összetalálkozik 
adós és hitelező, a köszönőviszony 
mindkét fél számára a jó partnerség 
biztosítéka. További vonzerő, hogy 
nem parkolási gondokkal nyomasz-
tott, forgalmas belvárosi tereken 
helyezték el a fiókokat, ahova 
hosszú perceken át kell buszozni, 
hanem ott, ahol még szabadidő 
ruhában is be lehet nézni 1-2 
percre, nincs sorban állás, személy-
telen ügyintézés. A versenytársak 
szívesen hivatkoznak biztonságot 
jelentő külföldi tőke hátterükre 
szemben a magyar többségi tu-
lajdonú takarékszövetkezetekkel. 
Erre Varga Antal, elnök csak annyit 
jegyez meg csendesen:
– Én büszke vagyok erre a hazai 
pénzügyi háttérre, még akkor is, 
ha ez tőke hátrányt jelent. Az 
eredményeinkből rengeteget ál-
dozunk arra, hogy ezt bepótoljuk 

és ma már jól látható, munkánk nem 
hiábavaló.

Hajdufy Eszter

 Széchenyi-kártya - szeptembertől a takarékszövetkezeteknél is

A MÉHECSKÉK SZORGALMÁVAL
Ki ne emlékezne a népszerű hirdetés szlogenre: 

„Útba esik jövet menet…”?! A mondat helyébe 
azóta újabbak léptek, a méhecske jelkép is megújult, 
de a szellemiség mindmáig változatlan. Ugyanakkor 
a takarékszövetkezetek által egykor megalapított 
Takarékbank szerepének és tulajdonosi körének meg-
szilárdításával a műveleti és technikai háttér is biztos 
alapokra került.



A 2003. évtől új online működésű 
központilag vezérelt informatikai 
rendszerre álltak át, így nőtt a pénz-
tári nyitvatartási idő és az átutalási 
megbízások átvételi időszaka, javult 
a home-bankos szolgáltatásuk ideje 
és minősége. Budapesten nagyobb 
ügyfeleik közül már több mint hatvan 
intézi pénzügyeit a számítógépes 
távkapcsolat révén. 
Népszerűségüket, elismertségüket 
tükrözi, hogy 
a tavalyi 
évben újabb 

három önkormányzat számlavezetését 
sikerült elnyerniük, így a működési 
körzetükben található tizenöt ön-
kormányzatból tíznek a számlavezető 
pénzintézete a takarékszövetkezet.
Az egyre élesedő pénzintézeti 
versenyben a gyors döntésekkel, 
a világos, kiszámítható kamat- és 
díjfeltételekkel állnak a lakosság, a 
vállalkozó ügyfelek rendelkezésére. 
A takarékszövetkezet hitelezési 

gyakorlatában törekszik az ügyfél 
számára leggyorsabb, legolcsóbb, 
de mégis biztonságos megoldásokra, 
náluk nincsenek a hiteldíjba be nem 
számító, de az ügyfélnek mégis 
drága előzetes, illetve előtörlesztési, 
szerződésmódosítási stb. pótdíjak, 
költségek. Igyekeznek mindennemű 
lakossági és vállalkozói számlavezeté-
si, betételhelyezési, hitelezési igény-
nek rugalmasan, kedvező feltételekkel 
megfelelni.
A Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 
szeretettel és tisztelettel várja jelenlegi 
és leendő ügyfeleit a bakonyszombat-
helyi, súri, császári, ácsteszéri, kisbéri, 
bakonysárkányi, rédei, bársonyosi és 
a Budapest VI., Bajcsy-Zs.u.15/b., 

és IX., Ráday u. 
59. sz. alatti kiren-
deltségeiben.

TÖRETLEN FEJLŐDÉS A BAKONYVIDÉKE 
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL
A takarékszövetkezet Komárom-Esztergom megye délnyuga-

ti részén gazdálkodik, 8 településen egy-egy, Budapesten 
kettő kirendeltséget  működtet. Az 1996. évi konszolidációt 
követően fejlődése töretlen. 2004. első félévét kiemelkedő 
eredménnyel zárta. Adózás előtti eredménye 50,5 millió Ft, 
mérlegfőösszege meghaladja a 3,5 milliárd forintot, a betétál-
lomány 3,2 milliárd Ft, a hitelállomány 1,5 milliárd Ft.

Központi címük: 2870 Kisbér, Kossuth u.14.
Telefon- és fax számuk: 34/353-907, 34/352-256

Email címük: kozpont@bakonyvideke.tksz.hu

mailto:kozpont@bakonyvideke.tksz.hu






SZÁLLJ FEL MAGASRA!
Ferihegy, repülőtér, hűvös hajnal, 
hatalmas sor. Nekünk nem 
kell beállni, Svétecz Tibi, 
a Ciklámen Tourist tata-
bányai irodájának vezetője 
nemcsak idáig fuvarozott 
a lakásunktól, de minden 
ügyintézést is magára vállal. 
Míg ő sorban áll, kibontjuk 
a repülési stresszt oldani 
hivatott ötputtonyos tokaji 
aszút. Nem okoz csalódást 
ezúttal sem…
Zökkenés, gyorsulás, felszállás, 
arab személyzet. Mosolyognak, de 

kevés és pocsék a reggeli. Egy há-
rom decis langyos sör három euró. 
Nem veszünk.
Alattunk az ország, majd a tenger. 
Felhőpamacsok, csodálatos panorá-
ma, gombostűfejnyi hajócskák a ví-

zen – ezek persze 
több száz méter 

hosszú teherhajók.
Feltűnnek Afrika partjai, röpke más-

fél órát utaztunk. 
Monastir pazar, 
kék tengerrel és 
hatalmas sólepár-
lókkal köszönt 
bennünket. 
Kiszállás, negyven 
fokos hőmérséklet, 
lekerülnek a ka-
bátok.

Hotel El-Mehdi
Egy óra busszal 

Mahdia a repülőtértől. A tele-
püléseken kívül aggasztóan kopár 
minden. Sziklák, homok, szeméthe-
gyek, elszórtan pálmák, olajfák. Az 
út – hát nem egy sztráda… Olyan 

az egész, mintha folyamatosan 
építkeznének, és a sittet senki sem 
szállítja el.

Végre itt a szálloda. A Hotel El-

Mehdi igazi turistaparadicsom. 
Tengerre néző, kényelmes 
szobák, saját strand, három 
édesvizű medence, pálmafák, 
éttermek, bárok, sportpályák, 
játszóterek: állam az államban. 
Egyáltalán érdemes innét el-
menni valahova?

Honfoglalás, első napozás: 
délben nem ajánlott, mere-

deken zuhog ránk a nap. Hideg 
sörök, pizza, spagetti. Ez is benne 
van az all inclusive ellátásban. Este 
vacsora (az ételekről majd külön), 
koktélok, folklórműsor, Irix. Aztán 
Irix, majd újra Irix: így már nem ég 
annyira a bőrünk. Tengerzúgásra 
alszunk el.
Szervusz Afrika, jó éjszakát!

(Folytatjuk)
Veér Károly

Afrika kapuja

TUNÉZIAI IMPRESSZIÓK I.
Aki már eltöltött két hetet valami új, általa eddig 

nem ismert világban, az megérti ezen sorok írójá-
nak helyzetét. Hogyan lehet a megadott szűk keretek 
közé szorítani azt a rengeteg élményt, új információt, 
amit elraktároztunk a munkás hétköznapokra? Szóval 
nem könnyű a krónikás helyzete, amikor 
megpróbálja felidézni azt a két hetet, 
amit a tunéziai Mahdiában tölthetett a 
Ciklámen Tourist tatabányai irodájának 
segítségével. Szorítkozzunk hát megér-
zéseinkre, villantsuk fel benyomásainkat, 
impresszióinkat, talán így a legkönnyebb 
az olvasóval is megosztani az élményt.



Az energiahordozókat két nagy 
csoportba oszthatjuk. Vannak az 
úgynevezett fosszilis, primer energi-
ahordozók, a szén, az olaj, a gáz. 
Ezekből Magyarország úgynevezett 
nettó importőr. S bár a hazai 
termelés olcsóbb, mégis 
behozatalra szorulunk. 
Készleteink végesek, és 
sokszor a kitermelési kö-
rülmények is nehezek. A 
GKI Gazdasági és Ener-
gia Kutató Kft. szerint földgázból a 
hazai tárolók összes éves kapacitása 
3,34 millió köbméter mobil készlet 
és 44,2 millió köbméter napi kia-
dási kapacitás volt. 
A hazai termelés további lassú 

csökkenésére, az igények mérsékelt 
növekedésére, vagyis az importfüg-
gőség növekedésére lehet számítani. 
Az energiafogyasztást fedező ener-
giaforrások szerkezete – a világ min-
den régiójára jellemző tendenciának 

megfelelően – igen jelentős válto-
záson ment keresztül. 1960-ban a 
hazai igények 74%-át a szén- és 
a szénféleségek (brikett, koksz), 
21,9%-át a szénhidrogének tették 
ki. 2002-ben viszont a szén és 

szénféleségek mindössze 
12,3%, a szén-
hidrogének össze-
sen 70,1%-ot 
tettek ki. Az 
a t ome r őműben 
termelt villamos-
energia az orszá-
gos energiaigény 

11,9%-át biztosította. Mindez 
becslések szerint a honi gáz 17 
éves statikus élettartamát vetíti 
előre. A visontai lignit 80-100 
évre, a márkushegyi szén kb. 10 
évre elegendő. Ugyanakkor azt is 
tudni kell, hogy az energia tárolása 
rendkívül nehéz feladat. A gázt kb. 
egy fűtési szezonra, az atomenergiát 
1-2 évre lehet tartalékolni, míg a 
villamos energia nem tárolható. Itt 
az elosztás kell, hogy megoldja a 
napi problémákat a hazánkon be-
lüli termelés és az import között. A 
nukleáris energiától sokan félnek. A 
hazai energiakoncepció egyik nagy 
kérdése a Paksi Atomerőmű hosszú 

távú jövője. A blokk mű-
ködési engedélye 2012-
ig szól.

Tehát minden a takaré-
kosság, a racionálisabb 

felhasználás mellett szól. Hiszen 
tény – máshol már bizonyították 
– a gazdaság növekedhet csökkenő 
energia felhasználás mellett is 

Az elmúlt években a GDP nö-
vekedés már nálunk is stagnáló 
összes energiafelhasználással járt, 
de a villamosenergia-felhasználás 
sem nőtt olyan mértékben, mint 
a növekedéshez előzőleg felállított 
trend. Ezek tehát jó jelek. S ha 
felismerjük a villamosenergia kivál-
tásának másik módját, a megújuló 
energiákat, akkor je-lentős lépést 
tehetünk. Persze ezt a „felismerést” 

az Uniós előírások is 

A takarékosságot nem csak a pénztárcánk indokolná

A GAZDASÁG KARDINÁLIS KÉRDÉSE AZ 
ENERGIAELLÁTÁS
Korunk egyik legégetőbb problémája, hogy hogyan 

tudjuk a folyamatosan fejlődő technika, az egyre 
csak növekvő termelés és szolgáltatás energiaigényét 
biztosítani. És vajon mivel fogunk termelni, fűteni, 
mivel fogjuk biztosítani az élethez elengedhetetlenül 
szükséges villamos áramot tíz, húsz, vagy akár száz 
év múlva. Hogy a téma, -ahogy mondani szokták- 
megér egy misét, abban valamennyien egyetértünk. 
(Sajnos vannak olyanok is, akik azt vallják, egy há-
borút is…)

Egyszer kaptunk egy FÖLDET 
valakitől, hogy használjuk, óvjuk 
és éljünk rajta. Lehetőleg minél 

tovább…!



ösztönzik. Hiszen 2010-re az 
összes energiafelhasználás 3,6% 
át megújuló energiából kell bizto-
sítani. A jelenlegi helyzetről és a 
további lehetőségekről Bohoczki 
Ferenc, a Gazdasági és Közlekedé-
si Minisztérium munkatárasa ad 
felvilágosítást.
Vegyük sorra a lehetőségeket. 
Talán a legmostohább hely-
zetben a Nap van. Ma 
Magyarországon a napenergia 
hasznosítása nagyon kevés. Pe-
dig a lehetőség adott, hiszen 
éves szinten1900-2200 a 
napsütéses órák száma. 1 négyzet-
méter napkollektorral évente 500 
kilowattóra hőenergiát lehet nyer-
ni. Egy 4 négyzetméteres napkol-
lektor durván 2000 kilowattóra 
villamosenergia-megtakarítást je-
lentene. Ha a napsütéses órákat 
vesszük figyelembe, Magyar-
országon évente átlagosan 1265 
kilowattóra hőenergia nyerhető a 
napból. Ebből durván négyzet-
méterenként 500 kilowatt-óra 
hőenergiát tud hasznosítani 1 
négyzetméter napkollektor. Ek-
kora villamosenergia-növekményt, 
a rossz hatásfokú fosszilis alapú 
erőművekkel háromszor annyi 
energiával lehet biztosítani. Azt 
gondolom, mindenképpen ösztö-
nözni kellene az embereket ennek 
a környezetkímélő energiának a 
nagyobb használatára. Néhány ki-
lométerrel arrébb, pl. Ausztriában 
2,5 millió négyzetméter a napkol-
lektorok száma. Óriási mennyiségű 
villamosenergiát váltanak ki vele.

– Viszonylag keveset hallot-
tunk a bioenergiáról, a bio-
masszáról.
– Pedig a bioenergia a legje-
lentősebb a megújuló energiák 
területén. Néhány napja helyeztek 
üzembe a pécsi erőműben egy 50 
megawattos villamosenergia-termelő 
blokkot. Így összességében 110 

megawatt villamosenergiakapacitás 
épül biomasszára, ami évente 750-
760 gigawattórát jelent. Ezzel 
az uniós előírásnak már majdnem 
60%-át teljesítettük.  

– Mi a helyzet a víz-, a szél- és 
geotermikus energiával?
– Egy átlag országban a bejövő 
vizek energiatartalmának 50-
60%-át hasznosítják. Ez nálunk 
kb. 5%. Nyitott szakmai kérdés: 
bővíthető-e ez? A geotermikus 
energiában vannak olyan mély re-
zervoárok, ahonnan fel lehet hoz-
ni olyan hőmérsékletű fluidumot, 
termálenergiát, amivel villamos-
energiát is lehet termelni .Ennek 
a beruházásnak nagy a kockázati 
tőkeigénye. Lehetőség, de saj-
nos a közeljövőben nem várható 
előrelépés. A szélenergia-térkép 
ez év végére, jövő év elejére 
készül el. Valamilyen módon, va-
lamilyen mennyiségben növelhető 
a szélenergia, de tudni kell azt, 
hogy 1 megawatt szélturbinából 
legfeljebb1,6-1,7 gigawatt 
villamos energiát lehet termelni. 
Nem folyamatos a termelés, 
és ha fogyasztóra van rákötve, 
ehhez valamilyen gyorsindítású 
rendszert kell csatlakoztatni a 
folyamatos ellátás érdekében. 
Az ellátásbiztonság és villamos-
energia-rendszer működésében 
zavart okozhat
Összességében – bár ma senki 
nem tudja megmondani, hogy 
2010-ben mennyi lesz az összes 
energiafelhasználás – ebből a 
tervezett értékből kb.1600 giga-

wattóra kell hogy megújuló alapú 
energia legyen az úniós előírások-
nak megfelelően.
A takarékossági propaganda fon-
tossága szinte minden energiával 
foglalkozó anyagban szerepel. A 

Komá rom-E s z t e r gom 
Megyei Műszaki és 
Természettudományos 
Egyesület és titkára, Ta-
kács Zsuzsa évek óta je-
lentős szerepet vállal 
ebben.
– A nemzeti energetikai 
program 10 évre határoz-

ta meg a célokat, A 90-es években 
végbement strukturális változások, 
az ekkor született nemzetközi 
egyezmények és az EU által kitűzött 
célok új dimenziót jelentettek az 
energiaszektor működésében 

– Mit tehet a szervezet a téma-
körben?
– Évek óta léteznek energiataka-
rékosságot célzó pályázatok. Segí-
tünk a pályázati anyagok elkészíté-
sében, az energiakoncepció kidol-
gozásában. Megyei szinten évente 
kb. 6-700 megkeresés érkezik. 
Lakossági, vállalkozói, intézményi 
és önkormányzati vegyesen. De je-
len vagyunk az oktatásban is. 
Környezeti és energiatudatos 
nevelő programokkal segítjük az 
általános iskolákat. Szakköri fog-
lalkozásokat, filmvetítéseket 
tartunk, és az üzemlátogatás is 
szerepel a programok között. Igaz, 
hogy hosszú folyamat, de tudat-
formálással rendkívül sok mindent 
el lehet érni.

W. Csoma Éva  

Energiahordozók
Szén
Szénhidrogén
Szénhidrogénből gázturbina
Szénhidrogénből gázmotor
Atom
Víz
Szél
Kommunális hulladék
Egyéb hulladék

2000      2001      2002      2003

Villamos energia termelés összesen

9,590
11,013
3,712
0,030

14,180
0,178

0,110
0,120

8,839
13,056
5,637
0,090

14,126
0,186
0,001
0,112
0,098

8,983
12,877
6,182
0,390

13,953
0,194
0,001
0,059
0,091

9,165
13,539
6,229
0,862

11,013
0,171
0,004
0,067
0,186

35,191  36,418 36,158 36,158

REGIONÁLIS OLDALAINK

TÁMOGATÓI:
KDRFÜ

Vállalkozói Központ - Székesfehérvár
ÉGÁZ Rt.

Vértesi Erőmű Rt.
EMSZE Rt.

Tavex Plast Kft.





MIÉRT JÓ A SZÉLERŐMŰ?
A szélenergia-hasznosítás nem pusz-
tán egy a lehetséges energiatermelési 
módok közül, – aminek szerepe az 
energiatermelési potenciáljával és a 
beruházás megtérülési idejében mér-
hető – sokkal több annál.
A szélerőmű olyan eszköz, amely 
túl a környezetbarát energiatermelési 
voltán, jelenlétével komolyan hozzá-
járulhat a megújuló energiaforrások 
hasznosításának társadalmi tuda-
tosításához és befogadásához.
A szélenergia nem hoz létre semmiféle 
veszélyes hulladékot. A lakosság egyet-
len tagja sem sérül a szélenergia-léte-
sítményektől, és nulla kockázata van 
a szélturbinák okozta nagy katasztró-
fáknak, baleseteknek. A bizonyítékok 
túlnyomó többsége, amelyek hiteles 
hírmagyarázók széles köréből származ-
nak, azt mutatják, hogy a szélenergia 
jelentősen felülmúlja költségeit. Olyan 
esetekben, ahol kvantitatív összehason-
lítások tehetők, az előnyök jellemzően 
legalább egy nagyságrenddel túlhalad-
ják a költségeket. A környezetvédelmi 
szempontok túlnyomó többsége a szél-
energia mellett szól. A szélenergiának 
számos környezeti előnye van, a tiszta, 
megújuló és fenntartható áramtermelés 
egy új eszköze.

GONDOK, NEHÉZSÉGEK, TERVEK
Stelczer Balázs tudja, hogy a fel-
épült kulcsi szélerőmű költségeinek 

megtérülési ideje kb. tíz-tizenkét 
év, mégis saját és családja tőkéjét a 
vállalkozásba fektette, amikor meg-
alapították az EMSZE-t, az Első 
Magyar Szélerőmű Kft-t. Mivel a 
villamosenergia-törvény kimondja, 
hogy az állam csak 2010-ig garan-
tálja támogatott áron a zöldenergia 
átvételét – holott az EU kifejezetten 
preferálja, sőt megköveteli a környe-
zetbarát technológiák bevezetését 
–, egyetlen magyar bank sem ad 
hitelt szélerőművek építésére.
Ennek ellenére a szomszédos 
Rácalmáson az E-ON Hungária 
beruházásában (amely 75%-ban 
tulajdonosa a kulcsi erőműnek is), 
hároméves előkészítő munka látszik 
meghozni gyümölcsét: egy 12 
darabos, egyenként 2 MW teljesít-
ményű szélerőműpark kezdheti meg 
hamarosan a működését.

HOGYAN LESZ A SZÉLBŐL 
ELEKTROMOS ÁRAM?

Az érkező szél megforgatja a 
kulcsi szélerőmű 44 m átmérőjű, 
háromszárnyú lapátkerekét, mely 
közvetlen kapcsolatban van azzal 
a 600 kW-os sokpólusú gyűrűs 
szinkrongenerátorral, amely vál-
takozó áramot állít elő. A 65 m 
magasan lévő gépházban előállított 
kis frekvenciájú váltóáram egyen-
irányítón keresztül kábeleken kerül 
a szélerőmű tornyának aljában lévő 

inverterszekrénybe. A kulcsi szél-
erőmű által megtermelt villamos 
energiát a DÉDÁSZ Rt. középfe-
szültségű (20 kV) hálózata veszi 
át. A szélerőmű egyéves működése 
során 1 200 000 kWh villamos 
energiát állít elő, amely kb. 600 
család éves energiaigényével egyen-
értékű.
A kulcsi beruházás 2002-ben 
innovációs díjat kapott, ez sem 
bírja azonban feledtetni Stelczer 
Balázzsal, hogy az elnyert állami 
támogatás egy része a Környezetvé-
delmi Minisztériumtól a mai napig 
nem érkezett meg számlájukra.
Aggódás helyett azonban újabb 
szélerőművek előkészítésén dolgo-
zik, és a Légáram Alapítványon 
keresztül próbálja elfogadtatni, 
megismertetni, népszerűsíteni a 
környezetbarát szélenergia fel-
használását. Kiadványok sora 
mellett szívesen látnak középiskolás 
csoportokat Kulcson, hiszen a hat-
almas erőmű lábánál minden igényt 
kielégítő konferenciatermet is fel-
építettek.

vk

Csak 2010-ig garantált a zöldenergia támogatott átvételi ára

SZÉLERŐMŰ KULCSON
Valamikor a hatvanas években láttam egy magyar filmet, 

Megszállottak volt a címe. A Fejér megyei Kulcs szélerő-
művében járva Stelczer Balázsról, az Első Magyar Szélerőmű 
Rt. ügyvezető igazgatójáról az említett film lázas alkotótevé-
kenységbe merült mérnökei jutottak eszembe. A mi hősünk 
eredeti szakmája logisztikai mérnök, ám Németországban 
dolgozva sok-sok szélerőművet látott. Megfogant az ötlet, 
itthon is kéne ilyet csinálni! Három évig tartottak az előké-
születek, és 2001 tavaszán felépült Magyarország első áram-
szolgáltatói hálózatba integrált szélerőműve Budapesttől 59 
km-re délre, a Duna partján fekvő Kulcs községben.



EURÓPAI KIHÍVÁS
A társaság tevékenységét 3 kiren-
deltségen és számos ügyfélszolgálati 
irodán keresztül látja el.
Az Égáz Rt. üzemeltetésében lévő 
elosztóhálózat 33 gázátadó állomás-
ról kapja a földgázt, melyek a MOL 
Rt. tulajdonában vannak. Az üze-
meltetett gázvezeték-hálózat hossza 
8130 km. A társaság az ország 
egyik legdinamikusabban fejlődő 
területén működik. Az értékesítés 
növekedésére kedvezően hatnak a 
térségben kialakult ipari parkok és az 
itt megtelepült földgázfelhasználók.
A magyar földgázpiac részleges 
megnyitása a társaság életében 
jelentős változást hozott, hiszen 
2004. január 1-jétől a nem 
lakossági fogyasztók szabadon 
választhatják meg, hogy kitől 
vásárolják meg a földgázigényüket 
kielégítő gázmennyiséget. Az Égáz 
Rt. előtt álló célok, feladatok 
világosak: meg kell oldani a társa-
ság európai szintű eredményessé 
tételét, s a cégnek a megváltozott 
piaci viszonyok mellett is nyitott, 
a fogyasztók érdekeit, igényeit ki-
szolgáló és kielégítő versenyképes 
társasággá kell válnia.
 
ENERGIAFOGYASZTÓK DÍJA

Az energiaszolgáltatók körében 
1995 óta kerül sor az Energiafogyasz-
tók Díjának odaítélésére. Ezt a díjat a 
Magyar Energiafogyasztók Szövet-
sége évente adja át a leginkább fo-
gyasztóbarát magatartást tanúsító áram- 

és földgázszolgáltató társaság részére.
Az értékelés szempontjai a követ-
kezők:
– a fogyasztói érdekképviseletekkel 
kialakított és működtetett kapcso-
latok; 
– a fogyasztói panaszok intézése; 
– a szolgáltató általános üzleti 
magatartása; 
– a fogyasztók tájékoztatásának 
szakszerűsége, használhatósága, 
tartalma; 
– a fogyasztók szociális helyzetére 
való érzékenység. 
2003-ban – immár harmadik 
alkalommal – a földgázszolgáltató 
társaságok közül az Égáz Rt. kapta 
meg az elismerést. A díjjal a Magyar 
Energiafogyasztók Szövetsége a tár-
saság azon erőfeszítéseit honorálta, 
amellyel mindinkább fogyasztóba-

ráttá kívánja tenni tevékenységét, 
kapcsolatát ügyfeleivel. A társaság 
célja, hogy tevékenységét és annak 
kereteit folyamatosan korszerűsítve, a 
jövőben még inkább megfeleljen a fo-
gyasztók elvárásainak. Nagy kihívás a 
társaság számára az EU-csatlakozással 
összefüggésben az energiapiaci libe-
ralizációra való felkészülés. Ez szük-
ségessé teszi a hatékonyság további 
növelését és a meglévő erőforrások 
legoptimálisabb felhasználását.

PARTNERGÁZ-HÁLÓZAT
Az Égáz Rt. a szolgáltatá-
si területén működő belső 
gázszerelést, illetve épületgé-
pészeti kivitelezést végző vál-
lalkozások körében egy minősített 
partnerhálózatot épít ki a lakossági 
ügyfélkör minél magasabb színvo-
nalú kiszolgálása érdekében. A 
társaság közvetlen tevékenységén, 
a földgázszolgáltatáson túl e-
gyéb, földgázzal kapcsolatos terü-
leteken is minőségi szolgáltatásokat 
kíván nyújtani az ügyfelek részére 
a PartnerGáz-hálózaton keresztül.  

Földgázszolgáltatás az Észak-Dunántúlon

ÉGÁZ Rt.
Az Északdunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság 

Győr-Moson-Sopron, Vas és Komárom-Esztergom 
megye területén működő regionális gázszolgáltató tár-
saság, valamint Veszprém megye néhány településére 
kiterjedően végez szolgáltatási feladatokat. Az ÉGÁZ 
Rt. fő tevékenységét a földgázszolgáltatás határozza 
meg, ebből származik árbevételének 99,5%-a.



A PartnerGáz-hálózat tagjai szigorú 
kritériumrendszer szerint kerülnek 
kiválasztásra, munkájuk minőségét 
az Égáz Rt. folyamatosan ellenőrzi. 
A hálózat munkatársai az ügyfelek 
részére széles körű lehetőségeket 
biztosítanak. Meghatalmazással 
eljárnak például az Égáz Rt. felé, 
levéve ezáltal az ügyfél válláról a 
földgázigénylés ügyintézésének 
terhét. A PartnerGáz-tagok a 
földgázigénylésben való közremű-
ködésen túl ajánlatot adnak a belső 
épületgépészeti rendszer kiépítésére 
is. Kiemelt terület a már meglévő 
ügyfelek belső gázrendszereinek 
rendszeres karbantartása, igény ese-
tén javítása, korszerűsítése, mely fel-
adatokra a PartnerGáz szakemberei 
adnak ajánlatot az ügyfélnek.
A PartnerGáz-tagok listájához az 
ügyfelek szeptembertől valamennyi 
Égáz ügyfélszolgálati irodán hozzá-
juthatnak vagy letölthetik a társaság 
honlapjáról: www.egaz.hu címen.

FÖLDGÁZÜZEMŰ KÖZLEKEDÉS 
GYŐRBEN 

Sokan tudják már, hogy a földgáz-
üzemű gépjárművek üzemanyaga 
ugyanaz a gáz, mint ami a háztar-
tásokban fűtési és főzési céllal fel-
használásra kerül. A földgáz szállí-
tása föld alatti vezetéken történik, 
így a szállítóeszközök által kibocsá-
tott légszennyező anyagok nem je-
lentkeznek. Egy 45 cm átmérőjű 
vezeték 290 tartályautó által 
szállított mennyiséget képes to-
vábbítani naponta. A földgáz kör-

nyezetbarát és biztonságos, mivel 
a járművekben található tároló és 
egyéb műszaki berendezések ellen-
állnak a külső behatásoknak (bal-
eset stb.).
Az Égáz Rt. és a Dégáz Rt. 1994-

ben állították üzembe első földgázü-
zemű gépjárműveiket. Járműparkjuk 
nagy része földgázüzemű, jelenleg 
több mint 100 gépjármű közleke-
dik e környezetkímélő üzemanyag 
felhasználásával.

AMIT A FÖLDGÁZAUTÓZÁSRÓL 
TUDNI KELL

ELÉRHETÔ
• A földgázüzemû gépjármûvek üzemanyaga ugyanaz a gáz, mint 
ami a háztartásokban fûtési és fôzési céllal felhasználásra kerül, azzal a 
különbséggel, hogy az autó tartályában a jellemzô üzemi nyomás 200 bar.
• A földgáz szállítása föld alatti vezetéken történik, így a szállítóeszközök 
által kibocsátott légszennyezô anyagok nem jelentkeznek.

KÖRNYEZETBARÁT
• A földgáz a leginkább környezetbarát gépjármû-hajtóanyag: 
NOx, CO, CH kibocsátása minimálisnak tekinthetô a hagyományos 
üzemanyagokhoz képest.
• További elônyök környezetvédelmi szempontból: alacsonyabb 
zaj- és rezgésszint. Emellett épület- és mûemlékvédelmi tekintetben is 
kedvezô hatású üzemanyag.

BIZTONSÁGOS
• A földgázüzem biztonságos, mert könnyebb, mint a levegô. Szivárgás 
esetén a gáz eloszlik a légkörben. A jármûvekben található tároló és egyéb 
mûszaki berendezések ellenállnak a külsô behatásoknak (baleset, …).

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
• Tömegközlekedés, szállítás, városi közlekedés.

EURÓPAI HELYZET
• A földgázautózás európai szinten 30 éves múltra tekint vissza. Az 
EU-országokban földgázzal üzemelô autók és a földgáztöltô állomások 
száma évrôl évre dinamikusan növekszik. Ezekben az országokban a je-
lentôs állami támogatások mellett a pénzügyi, illetve szakmai befektetôk 
igen nagy összegeket ruháznak be ebbe az iparágba. Ennek eredménye-
ként az EU-országokban jól kiépített kúthálózat üzemel.



KÖZPONTI ÜNNEPSÉG 
DOROGON

Idén Dorogon tartották a köz-
ponti bányásznapi ünnepséget. 
Az eseményen jelen volt Gyur-
csány Ferenc miniszterelnök-je-
lölt és Burány Sándor munkaügyi 
miniszter is.
A kitüntetett tokodaltárói bányász-
kórus műsora után Gyurcsány Fe-
renc beszélt az egybegyűltekhez. A 
miniszterelnök-jelöltet Dr. Tittmann 
János, Dorog polgármestere, Keleti 
György országgyűlési képviselő, 
valamint Agócs István, Komárom-
Esztergom megye közgyűlésének 

elnöke fogadta.
Beszédében Gyur-
csány Ferenc kiemel-
te, hogy 

“
tisztessé-

ges, sikeres országot 
csak példamutató 
összefogással, egy-
más segítésével lehet építeni”. 
Ennek az összefogásnak hasonlítania 
kell arra a szolidaritásra, amely a bá-
nyászok között mindig is megvolt. 
Elmondta: a kormány továbbra is 
betartja a bányászszakszervezettel 
tavaly kötött megállapodást. Vagyis 
hozzájárul ahhoz, hogy a megszűnő 
munkahelyek miatt nehéz helyzetbe 

került embereket segíteni tudják. 
Megemlítette: a napokban kon-
zultált több kormánytaggal, és 
intézkedtek, hogy feltöltsék a fog-
lalkoztatási és az árva gyerekeket 
segítő alapot. Az ünnepség máso-
dik felében kitüntetéseket, elismeré-
seket vehettek át a bányász, illetve 
energetikai szektorban dolgozók.

Veér Károly

54. Bányász- és Villamos Napok a régióban

BÁNYÁK NÉLKÜL, A HAGYOMÁNYOK SZELLEMÉBEN
Valaha a Közép-dunántúli Régió lakos-
ságának jelentős része számára jelentett 
biztos megélhetést, jövőt, jövedelmet és 
társadalmi megbecsülést a bányaipar. 
Mára – néhány kivételtől eltekintve – a gaz-
daságtalan működés, a kimerült aknák és 
a környezetvédelmi meggondolások miatt 
a több száz éves múltra visszatekintő ipar-
ág gyakorlatilag megszűnt működni. Ám 
a bányászok ünnepeltek, felelevenítették 
hagyományaikat, nem hagyják közösségi, 
kulturális és morális értékeiket eltűnni a 
süllyesztőben.



A hagyományokhoz híven 
koszorúzással kezdődött 
a Bányász- és Villamos 
Napi ünnepség Orosz-
lányban. A Fő téren, a 
Bányász szobornál or-
szággyűlési képviselők, a 
megye, a város és a Vér-
tesi Erőmű Rt. vezetői, 
a szakma képviselői he-
lyezték el az emlékezés 
koszorúit.
 
A megnyitóban Havelda Tamás 
bányászati igazgató felidézte a 
bányászkodás hőskorát, szólt a 
rekordtermelésekről, majd beszélt 
a rendszerváltás magyar bányászatra 
gyakorolt hatásáról: 
- Privatizációs, integrációs, leépí-
tési, bezárási folyamatok követték 
egymást. Ez év végére kijelenthető, 
hogy Magyarországon már csak 
egyetlen mélyművelésű szénbánya 
működik, a Márkushegyi Bánya-
üzem. 
Ez a bánya, a hozzá tartozó 

erőművel együtt 2014-ig 
munkát, megélhetést biztosíthat 
a dolgozóknak – tette közzé a 
hírt az ünnepség fő szónoka, Kiss 
Péter kancelláriaminiszter. – A 
kormány szeptember 02-án az 
Európai Uniónak bejelentette, 
hogy 2014-ig támogatni kívánja 
a Vértesi Erőművet, fenn akarja 
tartani tevékenységét. Itt, e kör-
ben is szeretném megerősíteni, a 
kormány azon szándéka szerint jár 
el, hogy Önökkel együtt, a szak-
szervezettel, a cég vezetésével 
együtt, mindannyiunk érdekében 
megalapozza és stabilizálja a Vért 
működését 2014-ig.

Kiss Péter elismeréssel szólt a 
bányabeli dolgozókról, az embert 
próbáló szakma képviselőiről.  
-Az első hivatások egyike a bányá-
szat, amely igazi közösségfejlesztő 
erejével olyan emberi tulajdonsá-
gokat fejleszt ki, mint a helytállás, 
szolidaritás, bátorság és fegyelem. 
A kormánynak le kell tennie a vok-

sát ezen emberek mellett, s ezt meg 
is teszi - mondta a szónok. 

Az ünnepi gondolatokat követően 
a kancelláriaminiszter kitüntetéseket 
adott át. 

A bányászatban eltöltött több 
mint 20 éves kiemelkedő szakmai 
munkájának elismeréseként Magyar 
Köztársasági Ezüst Érdemkereszt ki-
tüntetésben részesült Vicsai János, 
a Márkushegyi Bányaüzem felelős 
műszaki vezetője.
Kiváló Bányász kitüntető címet 
kapott Lisztmayer János termelési 
főmérnök és Rembeczki László 
frontmester.
Verebély-Díj elismerésben részesült 
Ácsi Péter, Koroknyainé Nagy Csil-
la, Miskolczi Lajos, Molnár Jenő, 
Papp Ferenc Lajos, Tőzsér Andor.
Vezérigazgatói Elismerő Oklevelet 
41-en, 40 éves Jubileumi Elismerő 
Oklevelet 10-en kaptak. 

Lovasi Andrea 

A KORMÁNY 
TÁMOGATJA A VÉRT 
MŰKÖDÉSÉT 2014-IG!



JÓ SZERENCSÉT - 
TATABÁNYÁNAK!

Hagyománnyá vált városunkban, 
hogy a bányásznapot a Jászai Mari 
Színház, Népházban ünnepélyes 
keretek között nyitják meg. Az ezévi 
megnyitó egyben emlékülés is volt. 
Az ülést a negyvenéves múlttal büsz-
kélkedhető Bányász Színpad három 
tagja három nagyszerű bányászverssel 
nyitotta meg. 
Ezután a foglalkoztatáspolitikai 
és munkaügyi minisztériumi he-
lyettes államtitkára, Dr. Herczog 
László beszédében felelevenítette 
előttünk a tatai-tata-
bányai szénmedence 
történetét. Beszédé-
ből megtudhattuk, 
hogy már 1746-ban 
Zsömlén – a mai nevén 
Vértessomló –, fog-
lalkoztak „szénásással”. 
A MÁK 1894-ben 
szerzett kutatói és 
kitermelési jogosultsá-
got az Esterházyaktól. 
Innen számítjuk, számítottuk a meden-
cében történő bányászkodás idejét. 
Csakhogy most vége.
„Azzal, hogy a mányi bánya bezárt 
nem csak egy mélyfejtésű üzem, ha-
nem egy egyész szénmedence szűnt 
meg végleg. De a bányászszív akkor is 
bányászszív marad. Tatabánya tudja, 
miért lehet a település megyeszékhely, 
minek köszönhette a hatvanas évek 
beli gazdagságát. Tudom, van annyi 
tisztelet a lakosságban, hogy ezek 
után is minden évben megtartsa a 
bányásznapot.” – mondta a helyettes 
államtitkár.
Utána Bencsik János polgármester 
beszéde következett. Ünnepi köszön-
tőjében először a bányászközösségek 
példátlan összetartásáról beszélt. Ez 
abból fakad, hogy az olyan munkánál, 
ahol bármikor felütheti láthatatlan fe-
jét a sújtólég, szakadhat be egy vájat, 
törhet fel a talajvíz, nincs helye ellen-

ségeskedésnek. Tilos és életveszélyes. 
A föld alatt minden ember egyenlő.
Szólt a nyugdíjas bányászokról is, akik 
szerves részei Tatabánya életének. 
Pótolhatatlan szakértelmüket számos 
mélyépítési cég veszi igénybe, és 
abban is oroszlánrészük van, hogy 
manapság városunkat virágok borít-
ják. Ezeket a kis növényeket is ők 
ültették, gondozzák. A mányi bánya 
dolgozói közül többen Márkushegyen 
folytathatják munkájukat, az utolsó 
mélyművelésű bányában.
A polgármester hangsúlyozta a bá-
nyászkultúra ápolásának fontosságát, 

kiemelte a Bányász Kohász Egyesü-
let, az Ipari Skanzen dolgozói és a 
Tatabányai Bányász Hagyományokért 
Alapítvány munkáját.
Majd Rabi Ferenc a Bánya- és Ener-
giaipari Dolgozók Szakszervezetének 
országos elnöke hívta fel a figyelmün-
ket a medencéből összesen kitermelt 
több mint kétszázmillió tonna szén 
óriási mennyiségére, és Schalkhammer 
Antal – sajnos már nem lehet velünk 
– munkájára.
Vas Lászlótól, a Vértesi Erőmű Rt. 
vezérigazgatójától megtudtuk, hogy 
a bánya bezárásával a részvénytársa-
ság életében is lezárul egy korszak, 
méghozzá a tatabányai. Azzal, hogy 
a VÉRt. kivonul a megyeszékhelyről, 
Márkushegy Tatabánya első tíz mun-
kaadója közé emelkedik. Az igazgató 
szerint a városnak volt ideje áttérni 
egy új szerkezeti, ipari, foglalkoztatási 
struktúrára.

Mórocz András

A VESZPRÉM MEGYEI 
BÁNYÁSZOK IS ÜNNEPELTEK

Veszprém megye területén viszonylag 
nagy számú és sokféle bánya műkö-
dött, amelyek több ezer embert fog-
lalkoztattak. A bányabezárásokkal 
mára legtöbbjüknek szinte csak az 
emléke maradt, azt azonban me-
gyeszerte megőrizték az emberek.
A Bakonyi Bauxitbánya Kft. A 
Tapolca melletti Diszel egyik han-
gulatos fogadójában tartotta az 
ünnepséget, ahol kormánykitünte-
téseket, szolgálati érdemérmeket és 
a saját alapítású Bauxit bányászatért 

kitüntetést adták át. A 
bauxitkitermelés egyik 
fellegvára, Halimba kü-
lön is megemlékezik majd 
dolgozóiról december 5-
én, Borbála, a bányászok 
védőszentje napján.
A barnaszén bányászatá-
ról ismert Zirc és Dudar 
szűkebb körben ünnepelt 
idén, Várpalotán viszont 
nagyszabású programmal 

készültek. A Thuri várnál fúvósok 
köszöntötték a látogatókat, Lesz-
kovszki Tibor polgármester ünnepi 
beszédben emlékezett meg a szak-
ma kiemelkedő alakjairól és áldoza-
tairól, majd emléklapok átadására és 
koszorúzásra került sor.
Úrkúton, ahol mangánbánya mű-
ködik, a bányaüzem saját irodahá-
zában tartotta meg rendezvényét, 
de ezzel párhuzamosan a faluban 
is megjelentek az alkalomhoz kap-
csolódó mutatványosok, kirakodók, 
hiszen korábban a lakosság csaknem 
80%-a a bánya alkalmazottja volt.
A kőbányájáról ismert Lesence-vi-
déki Uzsán bányásznapi jutalmakat 
adtak át, de mivel az építőipari 
alapanyag kitermelésében nem 
alakult ki ez a szép hagyomány, na-
gyobb ünnepséget nem tartottak.

Hajdufy Eszter





Az elektronikus aláírás jogszabályi 
alapját az 1999/93 EK irányelv 
képezi, míg a magyar szabályozás 
alapja a 2001-ben elfogadott, az 
elektronikus aláírásról szóló törvény. 
A törvény lényegesebb alapelvei a 
következők:
– a törvény szabályai mindegyik 
típusú elektronikus aláírásra al-
kalmazhatók, 
– az elektronikus aláírás joghatálya 
nem tagadható meg amiatt, hogy 
az kizárólag elektronikus formában 
létezik, 
– az elektronikus aláírás használatát 
csak törvény zárhatja ki, ameny-
nyiben ez a felek érdekét, vagy 
a jogbiztonságot 
sértené, 
– az  elektronikus 
aláírást az ügyfelet 
érintően kötelezővé 
tenni nem lehet. 
Az elektronikus aláírásnak három 
fajtája van: az egyszerű, a fokozott 
biztonságú és a minősített aláírás.
Az egyszerű elektronikus aláírás 
mindenféle technológiai biztonsá-
got nélkülöző eljárás, (pl. a jog-
nyilatkozat kiállítója a szöveg végére 
odaírja a nevét, vagy más azo-
nosítóját.) A fokozott biztonságú 

elektronikus aláírás alkalmas az 
aláírók azonosítására, azáltal, hogy 
olyan eszközzel hozzák létre, amely 
kizárólag az aláíró befolyása alatt 
áll, és úgy kapcsolódik a dokumen-
tum tartalmához, hogy az aláírás el-
helyezését követően a dokumentu-
mon tett módosítás érzékelhető. A 
minősített elektronikus aláírás olyan 
fokozott biztonságú elektronikus 
aláírás, mely megfelel a törvényben 
és a végrehajtási rendeletben előírt 
magas szintű technológiai és szakmai 
megbízhatósági követelményeknek. 
Az elektronikus aláírás joghatásai 
vonatkozásában az uniós irányelv 
alapelvi jelleggel mondja ki, hogy 

elektronikus aláírástól nem lehet 
megtagadni a jogi érvényességet és 
a bírósági eljárásban a bizonyíték-
ként elfogadást – mindezt a magyar 
törvény is rögzíti.
A törvény a magasabb technológiai 
biztonságú elektromos aláírásokkal 
ellátott elektronikus dokumentu-
mokhoz egyre szigorúbb alaki szabá-

lyokat és egyre erősebb bizonyító 
erőt fűz.
A fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással ellátott elektronikus doku-
mentum az írásba foglalás jogsza-
bályai követelményének felel meg, 

míg a minősített elektronikus 
aláírással ellátott elektronikus 
dokumentum teljes bizonyító 

erejű magánokiratnak minősül.
Fontos, hogy a külföldi szék-

helyű hitelesítésszolgáltató által 
kibocsátott tanúsítvány csak akkor 
rendelkezik a belföldi hitelesítés-
szolgáltató tanúsítványához fűzött 
összes jogkövetkezménnyel, ha ezt 
nemzetközi szerződés előírja, vagy 
egy belföldi hitelesítésszolgáltató 
felelősséget vállal a külföldi tanú-
sítványért.

A törvény a közigazgatási szervek 
felkészültségére tekintettel a köz-
igazgatásban és a bíróságokon 
korlátozza az elektronikus aláírás 
használatát, így kizárólagosan elekt-
ronikus formát csak akkor lehet al-
kalmazni, ha ezt az ágazati jog-
szabály kifejezetten megengedi. 
(Jelenleg egyébként a cégeljárás 
az a terület, ahol leginkább ren-

delkezésre állnak 
az ehhez szükséges 
feltételek.)
Alapelvi jelleg-
gel mondja viszont 
ki a törvény, hogy 

jogszabály elektronikus aláírás al-
kalmazását az ügyfél számára köte-
lezővé nem teheti, az elektronikus 
aláírás alkalmazása az ügyfél számára 
tehát ma még lehetőség, és nem 
kötelezettség.

dr. Hidas János
ügyvéd

Justicia tanácsai

AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS 
ALAPVETŐ SZABÁLYAI 
Az elektronikus jognyilatkozatok egyik 

fő problémája korábban az anoni-
mitás volt, ugyanis a nyilatkozattevő 
személyét nem lehetett egyértelműen 
azonosítani. A tömegessé válással vi-
szont felmerült az igény arra, hogy 
elektronikus üzenet is képes le-
gyen joghatás kiváltására. Minden-
nek alapfeltétele pedig az, hogy az 
így kapcsolatba kerülők hitelesen 
megállapíthassák: kitől származik az 
elektronikus jognyilatkozat, ismert le-
gyen az „aláíró”.

A törvény a magasabb technológiai biztonságú 
elektromos aláírásokkal ellátott elektronikus 

dokumentumokhoz egyre szigorúbb alaki 
szabályokat és egyre erősebb bizonyító erőt fűz.



– Pozitívak a tapasztalataim – kezdi 
a fiatal üzletasszony –, azt kaptuk, 
amire számítottunk. Két nyertes 
pályázat van mögöttünk az elmúlt 
években. Először az ISO 9001 
minőségirányítási rendszer beveze-
téséhez és auditálásához kaptunk 
800.000 Ft-ot. Rendkívül segí-
tőkészek a pályázatot bonyolítók, 
a GKM munkatársaival szinte napi 
kapcsolatban voltunk a támogatási 
szerződés aláírásáig. Ez a beadástól 
számított négy hónap múlva történt 
meg, majd további háromnegyed 
évet vártunk a pénz megérkezésére. 
Ez nem ért bennünket váratlanul, hi-
szen tájékoztattak arról, hogy közel 
egy év az átfutási idő. Másodszorra 
egy fröccsöntő gép vásárlása miatt 
fordultunk a GKM-hez. Termé-
szetesen a szerződésben vállaltakat 
teljesítettük – az új gép tavaly 
december óta szinte megállás nél-
kül termelésben van. Ez az, amiért 
sokan nem mernek, és nem tudnak 
pályázni. Hiszen a gépet lassan 
egy éve kifizettük, a támogatási 
összeget, pedig ez év decemberére 
várhatjuk. De én úgy gondolom, ne 
legyünk telhetetlenek, hiszen ez így 
is nagy segítség.
A Tavex-Plast Kft. igazi kisvál-
lalkozás. Huszonketten dolgoznak a 

cégben, amely az autóipar számára 
gyárt motortér burkolatot és ablak-
vezetőt, barkács termékek alkatré-
szeit, azaz több mint negyvenféle 

műanyag alkatrészt. 
– A cégünk kicsi hiszen ,mi nem 
nagyságrendi, hanem technológiai 
fejlesztésekben gondolkodunk. A 
magyar gazdaság legdinamikusabban 
fejlődő vállalatai a multinacionális 
cégek leányvállalatai. Nem könnyű 
a globalizálódó világban, a gyorsuló 
üzleti életben egy kisvállakozásnak 
talpon maradni. Ezért gondolom 
azt, ha egy cégnek alkalma van 
pályázni, és ez által fejlődni, élni 
kell a lehetőséggel! Persze előnyünk 
is van a multikhoz képest, hiszen 
rugalmasabbak vagyunk, akár az 

utolsó pillanatban is változhatnak 
a megrendendelések, mi ehhez is 
tudunk igazodni. Sajnos előírás, 
hogy támogatást csak új berendezé-
sek vásárlására lehet igénybe venni. 
Egy-egy használt, ám jó karban 
lévő gépet az új ár töredékéért 
meg lehetne venni. Ezek a gépek 
ugyanolyan termelékenyek, és 
nagyon sok magyar vállalkozásnak 
elérhetetlen egy új gép, hiszen az 
ára nagyon magas, és ekkora tőke-
kivétel könnyen megroppanthatja a 
céget még akkor is, ha egy év múlva 
támogatást kap rá. Két-három éves 
berendezésekkel is csodát lehet 
művelni, és fel lehet virágoztatni 
egy céget. Az állam érdeke is, hogy 
fejlődjenek a vállalkozások, hiszen 
egy project megvalósításával több 
munkaerőt tud alkalmazni, többet 
tud termelni, ezáltal több adót is 
fizetne. Itt megint a multinacionális 
cég van előnyben, hiszen neki nem 
probléma kivárni azt a bizonyos egy 
évet.
A tét tehát a talpon, azaz pia-
con maradás, ehhez nyújt esélyt, 
támogatást egy-egy pályázat. A 
siker vezetők és alkalmazottak kö-
zös érdeke. 
– Tudom, hogy a magyar vállalko-
zásoknak – mondja Veréb Ferencné 
– örökkévalóságnak tűnik kivárni 
a pályázati pénzek megérkezését, 
hiszen valamennyünk közös gondja 
a tőkehiányos működés. Ugyan-
akkor előrelátó tervezéssel, az 
erőforrások jó beosztásával, no meg 
persze stabil piaci háttérrel – amihez 
persze nem árt egy kis szerencse sem 
– érdemes pályázatokat benyújtani, 
hiszen ez jelentősen javíthat a cégek 
kondícióján. Minden kicsi lehetősé-
get meg kell ragadni, ezért biztatok 
tehát mindenkit, bátran pályázzon!

vk

Hosszú a pályázatok átfutási ideje

PÁLYÁZNI PEDIG MUSZÁJ!
Ha ma Magyarországon egy mikro-, kis- vagy kö-

zépvállalkozás fejleszteni szeretne (márpedig ez 
a túlélés záloga), és nem rendelkezik a tulajdonos 
milliárdos felmenőkkel, netán nincs ötös találata, 
akkor egy lehetősége van: pályázatot írni. A gazdál-
kodó szervezeteknek általában 50-70% önerőt kell 
felmutatni és vállalni, hogy amennyiben nem nyerik 
el a támogatást, a beruházást akkor is meg kell va-
lósítani. Ördögi tehát a kör, főleg ha hozzátesszük, 
hogy legalább egy évet kell várni a pályázatok leadá-
sától a pénz megérkezéséig. Pályázni mégis muszáj, 
ahogy ezt a tatai Tavex-Plast Kft. vezetősége is tette 
és teszi. Tapasztalataikról kérdeztük Veréb Ferencné 
ügyvezető igazgatót.



SZAKMAI FÓRUM
A kis- és középvállalkozások ver-
senyképessége az EU-tag Magyar-
országon témájú szakmai fórumon 
Parragh László, a Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke előadásában 
elmondta: egy vállalkozás vala-
mennyi erőforrása tekintetében 
versenyképes kell, hogy legyen. 
Komárom-Esztergom megye ma 
az ország egyik legnagyobb ipari 
termelője, ami azonban alap-
vetően a multinacionális cégek 
beruházásainak köszönhető, míg a 
helyi vállalkozások ugyanazokkal 
a problémákkal küszködnek, mint 
az ország bármely más megyében 
tevékenykedő kollégáik. Az igazi 
segítség és előrelépés az lenne, 
ha ez a kör ki tudná használni az 
itt megtelepedett multik szívóerejét 
és beszállítóként jelenhetne meg a 
piacon - hangzott el.

DÍJAK ÉS DÍJAZOTTAK
A Vértes Expo ünnepélyes meg-
nyitóján került sor az idei vásárdíjak 
átadására. Tatabánya Megyei Jogú 
Város díját az évtizedes szolgáltatói 
tevékenységéért az Irodatechnika 
Kulcs Kft. vehette át. A Komárom-
Esztergom megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara díját a tatabányai Áts 
Mérnöki Vállalkozás érdemelte ki, 
a szervező Alfadat Press Kft.-Fair 
Media vásárdíját pedig a tatai 
Rottex Kft. vette át. Az előzete-
sen benyújtott pályázatok alapján 
a szakmai zsűri döntése szerint a 

termékdíjat az idén az oroszlányi 
Nagy és Fia Kft. kapta, Nektaria 
elnevezésű méztermékének kifej-
lesztéséért. 
A XI. Vértes Expo újdonsága volt, 
hogy a T-Mobile támogatásával a 
vásár helyszínén, televízión keresztül 
figyelemmel követhették az érdeklő-
dők az olimpia eseményeit.

SZÍNES KÍSÉRŐPROGRAMOK
Csütörtöktől vasárnapig több mint 
17 ezren látogattak el a régió leg-
nagyobb gazdasági seregszemléjére. 
A tatabányai sportcsarnokban és 
környékén kettőszáz cég, vállalkozás 
mutatta be termékeit, szolgáltatása-
it, újdonságait az érdeklődőknek, 
mintegy 7500 négyzetméteren. 
A hétvége a kulturális programok, 
a nagyközönség napjai voltak az 
expón. A színpadon egymást 
követték a táncosok, zenészek. 
Az egyik legnagyobb érdeklődést 
kiváltó műsor a tradicionális nigériai 
zenét és táncot bemutató együttes 
fellépése volt. 

Szombaton a Közművelődés Háza 
művészeti csoportjai léptek szín-
padra, vasárnap pedig az Oklaho-
ma Country zenekar gondoskodott 
a jó hangulatról.
 

A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE
A közönségdíjak átadásakor W. 
Csoma Éva vásárigazgató, a szer-
vező Alfadat Press Kft. ügyvezetője 
elmondta: évről évre egyre nagyobb 
a kiállítás, egyre több vállalkozás 
gondolja úgy, hogy meg kell je-
lennie a Vértes Expón, és látvá-
nyossá, érdekessé kell tenni ezt a 
bemutatkozást. A vásár sikere a 
kiállítók kreativitásán, ötletességén 
is múlik – hangzott el. A látogatók 
által kitöltött kérdőívek értékelése 
után kiderült, mely standok, cégek 
nyerték el leginkább a nagyérdemű 
tetszését. Így az idei esztendő kö-
zönségdíját a nyereményjátékok, 
kulturális programok szervezéséért a 
T-Mobile Magyarország Rt. tatabá-
nyai üzlete, és a Jenei Kft. érdemel-
te ki. A Királykert Kft., a Gerecse 
Autóház Kft., valamint a Suggestion 
Trend Kft. pedig látványos, érdekes 
bemutatkozásáért vehette át a kö-
zönségdíjat, ami U. Szőke István, 
bajóti alkotó munkája. 

Alice

XI. Vértes Expo – Tatabánya

AZ EXPO SIKERE A KIÁLLÍTÓK 
ÖTLETESSÉGÉN IS MÚLIK
A tatabányai sportcsarnokban csaknem kettőszáz 

cég, vállalkozás mutatta be termékeit, újdonsá-
gait a nagyközönségnek és a szakmának augusztus 
utolsó hétvégéjén. A kiállításon – immár negyedik al-
kalommal – részt vett kiadónk, a KEM-Bridge Net is.



Csinos lányok a színpadon, a vértesszőlősi mazsorettek 
megérdemelt közönségsikert arattak.

Szikszai Katalin, az Irodatechnika Kulcs Kft. ügyvezető 
igazgatója Bencsik János polgármestertől vehette át 
Tatabánya Megyei Jogú Város díját.

A szakmai fórum vendégelőadója Parragh László, a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt.

A 11. Vértes Expo újdonsága a Kert(sz)építés elnevezésű 
kiállítás volt, ahol a virágoktól a térkövekig látható volt 
minden, ami környezetünk szépítéséhez szükséges.

A vásár zárónapján kiderült, mely kiállítók standjai, 
szolgáltatásai nyerték el a látogatók tetszését. Képünkön a 
közönségdíjasok.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is rengetegen 
keresték fel kiadónk, a KEM-Bridge Net standját.



A KÜZDELEM SIKERES, AZ 
EREDMÉNY SIRALMAS

Komárom-Esztergom megyét három 
súlyemelő képviselte az athéni 
olimpiai játékokon. A kisbéri Varga 
Viktória és az oroszlányi Likerecz 
Gyöngyi a hölgyek versengésében, 
Gyurkovics Ferenc pedig a férfiak 
között mérte össze erejét a világ 
legnagyobb sportrendezvényén. 
Mindkét hölgyversenyzőnk értékes 
pontokat harcolt ki negyedik he-
lyezésével. A THAC súlyemelője, 
Gyurkovics, a verseny napján szer-
zett örömet az érte szurkolóknak 
úgy, hogy két sikertelen kísérletet 
követően mert kockáztatni, emel-
tetett a súlyon, s nyert! Hogy ez 
taktikai elem volt-e, avagy tényle-
ges esemény, ma már teljesen mind-
egy. Amikor jelen sorokat írjuk, már 
döntés született arról, hogy Gyur-
kovicsnak vissza kell adnia olimpiai 
érmét, mert a doppingvizsgálat 
eredménye pozitív lett.

HAJTÓVADÁSZAT A MAGYAR 
VERSENYZŐKRE

Éppen, hogy befejezte a krónikás 
Gyurkovicsról írt magasztaló dol-
gozatát, amikor már egyértelművé 
vált a diszkoszvető olimpiai bajnok 
– Fazekas Róbert – trónfosztása, 

Annus Adrián kalapácsvető olimpiai 
bajnokunkat már nemzetközi „elfoga-
tó paranccsal” keresi a WADA (a 
nemzetközi doppingügyi bizottság), 
de már elmarasztaltak három – ter-
mészetesen magyar – súlyemelőt, 
közöttük Gyurkovics Ferencet is.
Egyszerűen értetlenül állunk az 
események előtt! Egy névtelen 
bejelentés következményeként a 
legjobb eredményeket elérő magyar 
versenyzőket megalázó vegzatúrák-
nak vetették alá, a hajánál fogva 
előrángatott okokra hivatkozva fosz-
tottak meg egy egész élet munkáját 
fémjelző eredményeiktől… 
Ma, amikor egy hajszálból, egy 
csepp nyálból megdönthetet-
len bizonyítékokat képesek 
(ok)nyomozó szakemberek 
felállítani, egy stampedlire 
való – másfelől negatívnak 
ítéltetett minta – a WADA 
pisidetektívjeinek kevésnek 
bizonyul?! Érthetetlen 
dolgok történtek a szín-
falak mögött… 
Még a versenyek meg-
kezdése előtt is több 
alkalommal „megkóstol-
ták” az olimpikonokat s 
mi több, az élvonalbeli 
sportolókat rendszere-

sen vizsgálják az itthoni és a nem-
zetközi doppingelleni szakemberek, 
függetlenül, hogy milyen versenyre 
készülnek. Ebből a szempontból 
még magánéletük sincs, mint azt 
Annussal és Fazekassal is megtet-
ték, volt, hogy sajtótájékoztatóról, 
de volt, hogy baráti összejövetelről 
vitték el a vizeletkóstolók.
A dobókörben azonban Annus 
Adrián dobta a legmesszebb a 
kalapácsot, Fazekas Róbert leg-
messzebb a diszkoszt, s Gyurkovics 
Feri új országos csúcsot emelt a 
105 kilogrammos súlyemelők ver-
senyében, amiért a babérkoszorú 
mellé ezüstérmet vívott ki. Akkor 
és ott! A versenyben! Hogy az 
előzetes negatív doppingtesztek 
verseny után miért nem 
ugyanazok, vagy 
mi történt 
a szín-
falak mögött, 
t i s z t á z z á k 
sportdiplo-
matáink! 

Berg Endre

Ezüstérem Athénból, Athénba

GYURKOVICS MERT KOZKÁZTATNI! ÉS VESZÍTETT

A pécsi születésű, tatai lakos olimpikon – Gyurko-
vics Ferenc – az Athénban megrendezett 2004. 

évi olimpiai súlyemelő versenyen a 105 kilogrammos 
versenyzők megmérettetésén 420 kg-os összteljesít-
ménnyel (195, 225), új országos csúccsal ezüstérmet 
szerzett. Akik látták az erős emberek viadalát, ta-
pasztalhatták, hogy Gyurkovics nem kis merészség-
gel mert kockáztatni rontott gyakorlata után, s így 
sokáig még vezetett is súlycsoportjában, ám a vég-
kifejletben meg kellett elégednie az ezüstéremmel, 
aminek mi, szurkolók is roppant módon örültünk. 
Ennek ellenére Gyurkovics betlizett, mivel dopping-
tesztje pozitívnak minősült a verseny után.





Már a nyitógála is igazi fesztiválhangulatot teremtett… Spányi Antal megyéspüspök és Warvasovszky Tihamér, 
Székesfehérvár polgármestere a romkerti koszorúzáson. 
Ekkor még tető borította a majdani nemzeti emlékhelyet. 
A tetőt az ünnepségek után lebontották.

Az Alba Regia Táncegyüttes leánykara palóc leánytán-
cot mutatott be

Augusztus 20-án Spányi Antal megyéspüspök áldotta 
meg az új kenyeret

KIRÁLYI NAPOK – ÜNNEPI HETEK

Öt napon át három földrész táncosait 
– a Folkloriáda résztvevői közül 9 együt-
test – látott vendégül Fehérvár, a IX. 
Királyi napok nemzetközi néptáncfeszti-
válon. A Belvárosban és - esténként – a 
Táncházban egymásra talált az értő kö-
zönség és a nemzeti tradíciót felmutató, 
számos együttes. Feledhetetlen órákat 
jelentett a záró gálaműsor is, amikor 
egyszerre, együtt játszott valamennyi ze-
nekar. „Testvér lészen minden ember…” 
– hitegethettük magunkat rövid ideig.
Az ünnep egyszerre visszapillantás és 
előretekintés: az értéket teremtő munka 
megbecsülésére és az értékteremtés ösz-
tönzésére egyaránt lehetőséget teremt. 
A Lánczos Kornél–Szekfű Gyula Ala-
pítvány ösztöndíjait 2004-ben az Alba 

Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület és 
19 magánszemély nyerte el. A Deák Dé-
nes ösztöndíj Rum Attilát segíti, a Deák 
Dénes díj Szele István közművelődési 
irodavezető több mint két évtizedes te-
vékenységét ismerte el. Az ünnepi városi 
közgyűlésen a díszpolgári címet Péterffy 
Attilának, a Vörösmarty Színház címzetes 
igazgatójának és – posztumusz – Vancsik 
Zoltán képviselőnek ítélték. A Pro Ci-
vitate díjat négyen, a Székesfehérvárért 
díjat tízen, a Tiszteletbeli Polgár címet 
hárman vehették át. S itt szólnunk kell 
egy új kezdeményezésről is: Sobor Antal 
József Attila-díjas író, tanár, festő vehet-
te át  Spányi Antal megyéspüspöktől az 
idén alapított Szent István emlékérmet.
Közös ünnepséget rendezett a város és 

a megye, majd a Romkertben, Szent 
István szarkofágjánál helyezték el az 
ünneplők a koszorúkat, a megemlékezés 
virágait. Másnap, augusztus 20-án, a 
hagyományokhoz híven volt körmenet, 
ünnepi szentmise a bazilikában, és meg-
áldotta az új kenyeret a megyéspüspök. 
S bár sorrendben a 13. volt, mind az 
értékes szórakozással, mind az időjárás-
sal  szerencsés volt a találkozása 2004-
ben is az Öreghegyi mulatságoknak.  
Szólnunk kellene még az Aranybulla 
művészeti napokról. Vagy augusztus 
23-áról, amely már persze hétköznap 
volt, de ünnepi órákat jelentett sok 
ezer fehérvárinak, amikor bontani kezd-
ték a Romkert fölötti vasszerkezetet.
Most a Királyi napok néhány fenséges 
vagy vidám pillanatát, az ünnepi hetek 
hangulatát idézzük föl. Csekéné Jassó 
Erzsébet, Sági István és Varju Zoltán 
Mihály felvételein.

 Cs.B.

Nyári színház a Pelikán-udvarban, Harmonia Albensis, Musica 
regia, Királyi napok nemzetközi néptáncfesztivál s a Szent Ist-

ván ünnepéhez kötődő ünnepi események, Öreghegyi mulatságok, 
Aranybulla Művészeti Napok… Javasoljuk: a július elejétől au-
gusztus végéig tartó, színes programokban gazdag időszakot Szé-
kesfehérvári Királyi Heteknek nevezzük el.



A görög Katerini-együttes az Olymposz közeléből ér-
kezett

A szerbia-montenegro-i Medijana tagjai Nis környéki kólót 
táncoltak

Az új-kaledóniai Futuna-együttes harci tánca. Őseik még 
emberevők voltak…

A Pingtun Shien együttes  ősi tajvani tánca

Warvasovszky Tihamér polgármester nyújtotta át az ösztöndíj adományo-
zásáról szóló oklevelet, Döbrentey Gyula bizottsági elnök (jobbra), vala-
mint Szabó Gábor, a megyei közgyűlés elnöke gratulált a díjazottaknak.

Rövid, színes műsor után kezdődött a Lánczos Kornél 
– Szekfű Gyula ösztöndíj, valamint a Deák Dénes ösztöndíj 
átadása a városháza kistanácstermében. 



Kiss József pályafutásának minden napja az építőiparhoz kötődik. Végigjárta a ranglétrát, 
volt építésztechnikus munkatárs, munkahelyi középvezető, majd vezérigazgató. Aktív 

részese volt a magyar építőipar technológiai fejlesztésének, megújításának. Meghatározó 
szerepet vállalt abban, hogy Székesfehérvár a magyar építőipar fellegvárává vált, l960-tól az 
ezredfordulóig. Országosan elismert szakember, véleményére igényt tartottak nem csak a 
városi és megyei, hanem az építőipar ágazati irányítási szintjén is. Keze alatt nem csak épü-
letek, hanem szakemberek generációi nőttek föl, akik ma is elismert képviselői a szakmának. 
Kiss József nyugdíjba vonulása után is a város közéletének aktív szereplője, szervezi az ARÉV 
Baráti Kör tevékenységét. Az ARÉV Rt. nyugalmazott vezérigazgatója augusztus 2 0 - a 
alkalmából vehette át a Pro Civitate-díjat, a székesfehérvári ön-
kormányzat elismeréseként.

Legalább az ARÉV neve és szellemisége maradjon fenn...

“AMI ÉPÜL, AZ EMBEREKET SZOLGÁLJA”

– Az 1900-as évek elején költözött 
családunk Székesfehérvárra. Itt születtem 
1926-ban, és egész életem a me-
gyeszékhelyhez kötődik. A város szélén, 
Maroshegyen nőttem fel, innen jártam 
iskolába. Tanulmányaim alatt végigjártam 
az Egyenlítőt, ugyanis napi 10 kilomé-
tert tettem meg 12 éven át azért, hogy 
iskolába járhassak. Az Ady Endre utcai 
Ybl Miklós Gimnáziumban érettségiztem. 
Később ez az utca lett a törzshelyem, 
mert ott székelt az Alba Regia Építőipari 
Vállalat, illetve már a jogelődje is.
 
– 1954-ben alakult meg az első épí-
tőipari vállalat Szé-kesfehérváron. 
Nehéz volt az indulás?
– A második világháború után ro-
mokban hevert a város. Aki lapátot 
és söprűt tudott fogni, annak első 
dolga volt a romokat eltakarítani, és 
amit lehet, újjáépíteni. A vállalat-
alapítások a háború után három-négy 
évvel kezdődtek, az államosításkor. 
Így született meg 1949-ben az 
akkori székesfehérvári Magasépítési 
Nemzeti Vállalat. Fiatal építész-tech-
nikusként kerültem ide, 1950-ben. 
Végigjártam a ranglétrát. 12 év 
alatt megismertem a vállalat minden 
tevékenységét. Eután kértek fel, hogy 
vezessem a céget.
 
– Több mint negyed évszázadon 
át irányította a város építőipa-
rát. Milyen fejlődést tapasztalt?
-–Az építőipar fejletlensége, teljesí-

tőképességének alacsony 
színvonala a gyors fejlő-
dés gátja volt bizonyos 
mértékig. Nem csak az 
ipar nem volt felkészül-
ve az előirányzott nagy 
fejlődésre, hanem az 
építőanyag-ipar sem. 
A téglát kezdetben 
csak kiutalásra kaptuk. 
A modern technoló-
gia és a műszerek is 
hiányoztak. A műszaki 
adottságok megterem-
tése mellett az emberek 
betanítására is nagy gondot 
fordítottunk, hiszen sokan 
akartak dolgozni, 
de szak-

FEJÉR MEGYEI OLDALAINK

TÁMOGATÓI:
Fejér megye Önkormányzata

Székesfehérvár MJV Önkormányzata
Adony város Önkormányzata
Velence város Önkormányzata

Rohr-Bau 96 Kft.
Vörösmarty Színház



munkásaink nem voltak. A mun-
kahelyi, technikai feltételek meg-
teremtése mellett tehát a képzést is 
elindítottuk. Néhány évvel később 
már ezerfős volt a ta-nulólétszám.  
A kialakított képzési feltételek és 
munkahelyi lehetőségek nagy vonz-
erőt jelentettek. Az építőipari 
vállalat komoly hírnevet szerzett 
hazánkban és külföldön is.

– Hány dolgozója volt ekkor a 
vállalatnak?
– 1950-ben ezer körül volt a lét-
szám. Elindult egy nagyon jelentős 
iparfejlesztés. A téeszek létrejötté-
vel nagyon sok mezőgazdasági mun-
kaerő szabadult fel. Ideáramlottak, 
és munkalehetőséget kerestek. Meg 
kellett teremteni a munkahelyeket és 
az ehhez kapcsolódó szociális jut-
tatásokat. A vállalat csúcslétszáma 
négyezer fő körül volt.
 
– A fejlesztéseket hogyan vit-
ték véghez?
– A korszak legnagyobb problé-
mája volt: hogyan tudunk nyugati 
színvonalon építeni, nem nyugati 
technikai eszközökkel és felkészült-
séggel. Az új ismereteket csak 
kapcsolatok kiépítése révén tudtuk 
megszerezni. Felvettük a nyugati 
és keleti építőipari vállalatokkal a 
kapcsolatot, így szinte minden nap 
fogadtunk külföldi delegációt. Kül-
földön utazásaink során mi is sok 
tapasztalatot gyűjtöttünk. 

– Mit tartott akkor a legfonto-
sabb feladatának, amit aztán 
sikerült megvalósítani?
– A szellemi kapacitás kiépítése 
volt az egyik fő célom. Amikor 
a vállalathoz kerültem, a cégnél 
egyetlen mérnök volt. Amikor 
nyugdíjba mentem, 300 felső fokú 
végzettségű szakember dolgozott az 
ARÉV-nél. Fizikusok, építészmér-
nökök, vegyészek, közgazdászok. 
Minden szakterületen dolgozott 

diplomás ember. Ez volt a vállalat 
fő ereje, s a szakmunkások ezreivel 
együtt jól működő, sikeres cég jött 
létre Szé-kesfehérváron.
 
– Milyen érzés végigsétálni a 
városon, látva az épületeket?
– Nagyon jó. Emlékszem mindegyik-
re, hogy s mint készült el. Fehérvár 
kétharmada épült meg abban a négy 
évtizedben, amíg az építőiparban 
dolgoztam.  Fejér megyében szinte 
minden településen van olyan iskola 
vagy téeszistálló vagy valamilyen lé-
tesítmény, amit a vállalat épített.

– 1989-ben ment nyugdíjba. 
Hogy élte meg a búcsúzást?
– Láttam, hogy nagy események 
következnek a gazdasági és politikai 
életben, rendszerváltás, privatizá-
ció... Bár maradhattam volna még 
egy-két évet, úgy döntöttem, hogy 
elmegyek nyugdíjba. Nem tettem le 
a lantot, hiszen sok helyen volt még 
társadalmi feladatom. Majd ez is el-
maradt. A cégnél szándékosan nem 
akartam semmilyen tisztséget vállal-
ni, mert nem tartottam célszerűnek.  
Új feladatokat, új célokat tűztem 
ki magam elé. Gyerekkoromban 
szüleimnek kertje és méhészete volt. 
Nosztalgia ébredt bennem újra ezek 
után. Vettem egy telket, és ott töl-
töm el a szabadidőmet.
  
– A rendszerváltás óta az ARÉV 
Rt. életében sok minden történt. 
A legnagyobb változás mégis 
az, hogy egy évvel ezelőtt fel-
számolták a céget. Milyen érzé-
seket keltett önben ez a hír?
– Nem lehet mit tenni. Tudomásul 
kellett venni. A fehérvárihoz hasonló 
vállalatok már tíz évvel ezelőtt ilyen 
sorsra jutottak. Mondhatnám, hogy 
sírni tudnék, de nem lenne sok ér-
telme. Tizenöt évvel ezelőtt már látni 
lehetett, hogy nem a legjobb irányba 
indult el a vállalat. De hát az ember 
hozzászokott ahhoz, hogy a házak 
épülnek, majd elbontásra kerülnek.

– Munkája során több ezer em-
bert ismert meg, barátságok 
születtek. Az Arévesek évente 
tartottak találkozót. Ez adta 
az ötletet az ARÉV Baráti Kör 
megalakításához?
– Régebben megfogalmazódott 
bennem a gondolat, hogy a válla-
latnál az elmúlt 40 év alatt kialakult 
baráti köröknek lehetőséget kellene 
adni arra, hogy öszejöveteleket 
szervezzenek. A vállalat az elmúlt 
15 év alatt eljutott a szanálásig. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy a fel-
számolás be fog következni. Sze-
rettem volna, hogy legalább a neve 
maradjon fenn és az a szellemiség, 
amit mi közel fél évszázad alatt kia-
lakítottunk. Így került sor arra, hogy 
több százan megalakítottuk a baráti 
kört . Bárki csatlakozhat hozzánk, 
aki legalább egy napot dolgozott 
az ARÉV-nél vagy elődjeinél. 
Évente többször összejövünk e-
gyütt, de a régi brigádok, osztályok 
külön-külön is szerveznek maguknak 
programokat.

– A Pro Civitate-díjat augusz-
tus 20-a alkalmából vehette 
át. Mit érzett az ünnepi városi 
közgyűlésen?
– Az embernek ahhoz is hozzá kell 
szoknia, hogy a munkájának értéke-
lése változik. Aktív időszakomban 
komolyan megbecsültek a városban, 
megyében, az országban. Az egy ki-
csit elkeserített, hogy a rendszervál-
tás után egy ideig az indokoltnál job-
ban leértékelék az a tevékenységet, 
teljesítményt, ami 1949 és 1989 
között történt az építőiparban. Ez 
a terület nem politika. Ami épül, 
az mindig az embereket szolgálja 
valamilyen módon. Örültem annak, 
hogy másfél évtized után még érheti 
megbecsülés azt a tevékenységet, 
ami abban az időszakban volt. Az 
elismerés azt a feltevésemet igazolta, 
hogy az idő változásával munkánk 
értékelése is változik. 

Csordás Csilla



A Színház- és Filmművészeti Fő-
iskola rendezői szakán 1995-ben 
végzett. Korábban Nyíregyházán, 
Kecskeméten, Egerben, Budapes-
ten, valamint régiónk két színházá-
ban, Tatabányán és Veszprémben 
dolgozott. „Paradicsomi körülmé-
nyek között végezhettem alkotó 
munkát azokkal, akiket szeretetek” 
– gondol vissza arra a különleges 
időszakra, amikor a máig társulat 
nélküli tatabányai színházban, válo-
gatott csapattal hozhatott létre em-
lékezetes előadásokat. De örömmel 
emlékezik a Veszprémi Petőfi Szín-
házban eltöltött időszakra is. „Jó 
kis csapatunk volt” – hangsúlyozza 
–, „s ennek a közösségi teremtő 
munkának nemsokára lesz folytatása 
is, egy Csehov-darabbal.”
Székesfehérváron, a Vörösmarty 
Színházban rendezőként – és dísz-
lettervezőként – a Szeget szeggel 
c. Shakespeare-színművel mutatko-
zott be tavaly, szakmai és közön-
ségsikerrel.

– Újra Shakespeare, ezúttal 
a Szentivánéji álom. Miért? 
– kérdezem Galambos Péter-
től, egy próba szünetében.
– Már tavaly, a Szeget szeggel elő-
adás előkészítése és próbái idején 
izgatott: hogyan lehet Shakes-
peare-t mára „átfordítani”. Nem 
aktualizálni, nem megerőszakolni a 
történetet, hanem lefordítani. Itt 
és most, magyarra, a mának. Ezért 
választottam. S mert a stúdiókörül-
mények között is meg tud szólalni, 
sőt: itt, a Pelikán-kamaraszínházban 
nyilván még jobban meg tud szó-

lalni, az intimitás, a közönség kö-
zelléte révén. Mindez persze nagy 
kihívást jelent. Másfajta színházi 
gondolkodásra van szükség. De a 
kihívás kényszere mellett új lehe-
tőségeket ad a társulatépítésre. A 
továbblépésre, a tavaly megkezdett 
úton. 

– Akárcsak tavaly, most is egy 
személyben rendezője és dísz-
lettervezője egy Shakespeare- 
előadásnak...
– Egy előadásban a díszlet, a jel-
mez, a színészi játék együtt adja 
a darab világát, atmoszféráját, s a 
szöveg is ehhez a világhoz idomul. 
Grafikusként kezdtem dolgozni, 
a képzőművészet felől érkeztem 
a színház világába. Amikor gon-
dolkodni kezdek egy előadáson, 
rögtön képek és helyzetek jutnak 
eszembe. A szöveg, a színészi 
játék, a jelmezek, a tér egyszer csak 
komplex egésszé változik. Régóta 
izgat az is ebben az előadásban: a 
szöveg, a zene, a mozgás mellett a 
kép, a darab szcenikája révén mi az, 
ami szavaknál többet mond. 

– A Szeget szeggel egyedi, 
mai felfogása, zajos vissz-
hangja után adódik a kérdés: 
e Shakespeare-előadás miben 
lesz más, mint a Szentivánéji 
álom korábbi adaptációi?
– Már a szövegkönyv is egyedi, 
erre az előadásra született. Ná-
dasdy Kálmán ismert fordítását 
felhasználtuk, de a szöveget, az 
eredeti angol példányra figyelve, 
Orbán Eszter dramaturggal sok 
helyütt átírtuk. Mert a shakespeare-

i helyzetkomikum működik ma is, de 
jó néhány akkori utalással már nem 
tudnánk mit kezdeni. A zenéről, a 
mozgásról, a táncról itt külön szól-
nom kell. Shakespeare ezt a darab-
ját egy főúri esküvőre, illetve lako-
dalmi mulatságnak írta. Ez az alkalmi 
lakodalmi darab nem átvett, újra 
feldolgozott történet, mint amilyen 
pl. a Rómeó és Júlia is, hanem saját 
„sztori”, saját kompozíció, amelynek 
természetesen része az akkori hie-
delemvilág is. Rengeteg a „zene”, 
a „tánc” utalás a fennmaradt sú-
gópéldányon. Ennek az előadásnak 
érdekes, eredeti alkotóeleme lesz 
majd a zene és a mozgás.

– Az előadás alcíme, műfaji meg-
határozása: varázslatos vígjáték…
– A színházi varázslat akkor jön 
létre a nézőben, ha minél több 
titokra mint igazságra ismer rá. Ez 
az előadás nem olyan homályos, 
ködös világ lesz, amit ugyan nem 
értünk, de szép. Nem misztifikáljuk 
a történetet, de a „földre rángatás” 
különös egyensúlyára figyelünk. A 
varázslat csak akkor jön létre, ha 
pontosan fogalmazunk, játszunk. 
Ha a shakespeare-i színházat való-
ban értjük. Vagyis: ugyanazt akarjuk 
megmutatni a mai nézőknek, amit a 
korabeli közönség látott, értelmez-
ve, hogy az akkori viszonyok kö-
zött az a gondolat mit jelentett. 
Ezért hangsúlyoztam: akkor vagyunk 
hűek Shakespeare-hez, ha le tudjuk 
fordítani őt a mai világnak, a mai 
közönségnek. Nincs már olyasfajta 
közös tudásunk, szellemvilágunk, 
mitológiánk, mint Shakespeare ko-
rában volt. De újra van igény arra, 
hogy a valódi igazságok megszólal-
janak, teret kapjanak. S ez korunk 
igénye. Talán ezért él még egyáltalán 
a Színház.

Cs. B.

Galambos Péter rendező egy „varázslatos vígjátékról”

SHAKESPEARE-T „LEFORDÍTANI”, ITT ÉS MOST
Október 9-én a székesfehérvári Pelikán-teremben 

lesz a premierje Shakespeare: Szentivánéji álom 
című darabjának (amelyet bérleti előadásként majd a 
seregélyesi művelődési házban is láthat a közönség). 
A rendező – és díszlettervező – Galambos Péter. 



– Honnan indult a vállalko-
zás?
– Kezdetben – 1990-től 1994-
ig – fő tevékenységünk az ivóvíz, 
szennyvíz, gáz, csapadékcsatorna 
hálózatok tanulmány, és kiviteli 
terveinek elkészítése és kivitelezé-
se volt. Majd ’94-től útépítés, 
forgalom technika szakterülete vált 
tevékenységünk fő színterévé. 
Az elmúlt tíz évben számos 
fővárosi és vidéki települé-
sen tevékenykedtünk köz-
területi beruházásokban, 
továbbá több nagyáruház 
és bevásárlóközpont for-
galomkorlátozó pollereit, 
favédő- és csőkorlátjait, 
padjait, szemétgyűjtőit, 
kerékpártartóit gyártottuk és 
helyeztük ki, ide sorolandók 
a településeken belüli információs 
is. Listás termékeink és szolgálta-
tásaink kivétel nélkül szerzői jog-
védelem alatt állnak, természetesen 
egyedi igény szerint is elkészítünk 
bármilyen térbútort vagy épületla-
katos terméket.

– Tervezik-e a szolgáltatások 
és termékek bővítését?
– Vállalkozásaink évről évre sikere-
sek, vagyonunkból jelentős hánya-
dot fordítottunk termelő gépek, 
berendezések, építmények beszer-
zésére. A közeljövőben szeretnénk 
kihasználni Európai Uniós Integráci-
ós pályázatok adta lehetőségeinket 
olyan berendezések, építmények 
megvalósításához, melyek új szol-
gáltatásaink bevezetésére szüksége-

sek. Új szolgáltatásaink a burkolat-
építés, burkolatfestés, parképítés, 
valamint az ezekhez kapcsolódó 
szállítási és raktározási lehetőségek 
lesznek. 

– Milyen mértékben vesznek 
részt a helyi közéletben?
– Én magam velencei vagyok, a vál-
lalkozás is itt működik, jelentős ipar-

űzési adót fizet és helyi emberek 
munkahelyét biztosítja. A várostól 
kisebb megbízásokat kaptunk az 
előző évben, ezt azonban te-
kintélyes szakmai múltunkra és refe-
renciákra gondolva nem tartjuk po-
zitívnak. Igaz a mondás, piacvezető 
cég lévén sajnos a saját hazánkban 
mi sem lehetünk próféták. 
A város iskoláit segítjük, a helyi 
általános- és zeneiskola egy nagyon 
kedves oklevéllel köszönte meg 
eddigi munkánkat. A lakossággal 
a kapcsolatunk megfelelőnek 
mondható, kiemelten kezeljük a 
szakhatósági előírások teljesítését 
és azokat a tevékenységeinket, 
melyek zajosak és funkcionálisan 
nem kapcsolódnak a központunk-
hoz, igyekeztünk kitelepíteni – így 

ezek nem a városunkhoz tartoznak. 
Sajnálatunkra ugyanis Velencén 
– az ígéreten kívül – nem történt 
lépés egy ipari beruházás számára 
alkalmas terület használhatóvá té-
teléhez, pedig év elején hivatalos 
úton is kértünk erre az illetékesektől 
állásfoglalást. 
A ROHR-BAU neve azonban 
Velencéhez fűződik, így cégeink 

valamilyen formában mindig is 
megtalálhatóak lesz városunk-
ban. 

– Az előző évek munkái 
közül melyekre a legbüsz-
kébbek?
– Üzletágunk vezető hazai 
vállalkozásaként több oldalon 
keresztül sorolhatnám referen-
ciáinkat, ezt azonban mégsem 

teszem, hiszen megtalálhatók a 
www.rohr-bau.hu internetes olda-
lunkon. 
Legnagyobb büszkeséggel a 
Budapest XIII. kerületi Lehel 
Csarnok átépítését emelném ki. A 
csarnok belső arculatának kialakí-
tásában vállalkozásunknak jelentős 
szerepe volt, a forgalomtechnikai 
munkákat és bútorokat (bevásárló 
asztaloktól a padokig) mi gyártot-
tuk az általam elkészített tervek, 
gyártmánytervek alapján. Csak 
kevesen tudják, hogy a 2002. 
évben végrehajtott beruházás az 
idei évben az Amerikai Egyesült 
Államokban megrendezésre kerülő 
építészeti világtalálkozón Nívó-
díjat kapott.

Vitkóczi Éva

14 éve a hazai piacon

BEMUTATKOZIK A ROHR-BAU 
”
96” KFT

Amikor nagyáruházaink parkolójában sétálunk, 
vagy az ország számos településén buszra vá-

runk, talán fel sem merül bennünk, hogy a korlátokat, 
oszlopokat, buszvárókat egy tisztán magyar tulajdon-
ban lévő velencei cég készíti és telepíti. A vállalkozás 
tevékenységéről és jövőjéről Sánta Józsefet, az ala-
pítót és egyben ügyvezető igazgatót kérdeztük.

2481 Velence, Vásártér u. 49.
Tel.: 06-22/471-169, 06-22/471-220

Fax: 06-22/471-200



ADONY – A RENDKÍVÜLI 
MENTALÍTÁSÚ VÁROS

A város Ercsi és Dunaújváros kö-
zött félúton, a Duna mellett terül 
el. Határában óriási a forgalom, a 
hatos főúton, amely Budapestről 
indul Pécs felé, szinte megállás nél-
kül hömpölyögnek a gépjárművek. 
Bizony itt az ideje az autópálya 
megépítésének.
Adony polgármestere, Ronyecz 
Péter eredeti szakmáját tekintve víz-
gazdálkodási mérnök, 1989-től a 
helyi önkormányzatban dolgozott, 
a csatornaüzemeltetést felügyelte. 
97-ben aztán nyugdíjba ment a 
korábbi polgármester, így a telepü-
lés lakóinak választása folytán ő lett 
az új város első embere, két vokso-
láson is magabiztos befutó volt.
– Adony lakói – kezdi beszél-
getésünket – rendkívüli emberek. 
Mentalitásuk párját ritkítja, száz 
százalékban sajátjuknak vallják a 
települést. Rendet tartanak a por-
tákon, utcákon, tereken, sőt nem 
sajnálják az 50% saját erőt sem, 
ha városukról van szó. Igyekszünk a 
múlt – jelen – jövő kontinuitásában 
gondolkodni, valljuk, hogy aki nem 
ismeri a múltját, az gyökértelen a 

jelenben, és bizonytalan a jövője 
is. Három könyvet jelentettünk meg 
Adony történelméről, újra avattuk a 
harmincas években felállított ország-
zászlót. Történelmünk szomorú vagy 
jeles eseményeinek emlékművei a 
közelmúltban gyarapodtak. Mille-
niumi emlékművűnk évezredeken át-
ívelő gondolatokat hordoz a római 
kortól napjainkig.
A „visszavárosodásról” szóló 
pályázatban, az említett emlékmű 
megálmodásában nagy szerepe 
volt Lendvay Zoltán esperes-plé-
bánosnak, aki sajnos nem érhette 
meg 2004. augusztus huszadikát, 
a városavató ünnepség előtt nem 
sokkal elragadta a halál.
– Ez a közös gondolkodás – folytat-
ja Ronyecz Péter –, megtartó erő az, 
amire alapozhatunk. Sajnos öregszik 
a közalkalmazotti gárdánk, lakáshoz 
jutással, biztos munkahellyel várjuk 
fiatal mérnökök, pedagógusok pályá-
zatait. Különösen nagy igény lenne 
angol-német szakos nyelvtanárokra. 
Annál is inkább, mert Adonynak 
elég nagy a vonzáskörzete. Sokan 
járnak ide dolgozni, a volt mező-
gazdasági szövetkezet nyolc kft-je, 
a kesztyűkötő üzem és vállalkozóink 
mindig kínálnak munkalehetőséget. 

Nálunk alig egy százalékos a mun-
kanélküliség, aki helyben nem tud 
elhelyezkedni, az szerencsés földrajzi 
helyzetünk miatt a közeli Százhalom-
battán vagy Dunaújvárosban, esetleg 
Budapesten találhat állást.
Adony valaha, a török idők után 
német ajkú település volt, mára 
„visszamagyarosodott”. A csekély 
számú német és lengyel kisebbség 
őrzi hagyományait, ennek a nép-
tánccsoport és a fúvószenekar a leté-
teményese. A Szeplőtelen Szűzmá-
ria Szolgálóleányai nevű apácarend 
működteti a szociális otthont, segítik 
az öregeket. A város a nappali, házi 
szociális ellátást, az étkeztetést biz-
tosítja a rászorulóknak.
– Ekkora méretű településen 
– búcsúzik a polgármester – nem 
szabad pártokban, politikában gon-
dolkodni. Én településpolitikusnak 
tartom magamat, mindig mindent 
Adonyért, az itt élő n a g y -
szerű emberekért teszek 
az önkormányzat 
többi tagjával együtt. 
Hiszem, hogy csak 
így lehet fejleszteni, 
felvirágoztatni lakó-
helyünket.

Veér Károly

Augusztus huszadikán durrant a pezsgő

RÉGI – ÚJ VÁROSOK FEJÉR MEGYÉBEN
Július elsejétől Fejér megye két települése kapott 

városi rangot. Adony és Velence a középkorban egy-
aránt oppidumként, azaz mezővárosként szerepelt 
az évkönyvekben, tehát mindkét esetben nyugodtan 
beszélhetünk arról, hogy visszakapták egykori rangju-
kat. Adonyt régióközponti, Velencét pedig kiemelkedő 
idegenforgalmi szerepéért érte az elismerés.



– Velencéről sárga rózsát neveztek el 
– kezdi beszélgetésünket Oláhné 
Surányi Ágnes polgármester asszony 
–, a hírnév tehát kötelez immár 8 éve. 
Virágosítási mozgalmat kezdeményeztünk, 
tavasszal Velence apraja-nagyja részt vesz 
az ültetésben. Október 9-én tartjuk a 
Babák Rózsakertje ünnepséget, amikor az 
ebben az évben született velencei kicsik 
kapnak névtáblával egy-egy rózsatövet a 
hetes út menti Babák Rózsakertjében. A 
nagymamák kezdeményezésére az innét 
elszármazott, illetve a korábban született 
– két éves lesz idén a hagyomány – fi-
atalok rózsatövei is elültetésre kerülnek. 
Persze nem maradhat el ilyenkor a vál-
lalkozók bevonásával lebonyolításra ke-
rülő virágkiállítás sem.
Velence 2000-ben megnyerte a „Virá-
gos Magyarországért” nevű környezet-
szépítő versenyt, majd 2001-ben 
törekvéseiket Európai Ezüst Díjjal jutal-
mazták. Az esztétikus környezet, a fejlett 
infrastruktúra nyáron tízezreket vonz a 
városba, az ötezer fős lélekszám ilyenkor 
megháromszorozódik. Nem csoda, hogy 
a település mintegy 350 vállalkozójának 
nagy része az idegenforgalomból él.
– Idegenforgalmi bevételeinket elkülönít-
jük – magyarázza Oláhné –, és ugyan-
erre a célra forgatjuk vissza. Egyébként is 
vigyázunk a költségvetésre, nálunk nincs 
vagyonfelélés, sőt évről-évre 10-15%-os 
fejlesztést tudunk megvalósítani. Büdzsénk 
közel 50%-át saját magunk termeljük ki, 
bérbe adjuk területeinket, ingatlanjainkat, 
elsősorban ebből származnak bevételeink. 
Rendszeresen pályázunk is, az elmúlt négy 
évben plusz egy év költségvetésnyi pénzt 
nyertünk el. Talán szokatlan a vállalatszerű 
gazdálkodás egy önkormányzat esetében, 

de nálunk bevált, mivel minden forintnak 
ezer helye van. Az önkormányzati képvi-
selőknek közös a felelőssége minden forint 
esetében – nincs külön költhető polgár-
mesteri keretem sem –, nem csoda, hogy 
rendszeresen kéthetente, sőt szükség 
esetén hetenként is ülésezünk. Minden-
ről közösen döntünk, és együtt vállaljuk a 
felelősséget is. Nagyon sokat dolgoznak 
bizottságaink.
A polgármester asszony államigazgatási 
szakember, 1984-től '90-ig tanács-
elnök volt, majd négy évet töltött egy 
kereskedelmi vállalkozásnál. '1994-ben 
választották polgármesternek, azóta is 
töretlen iránta a lakosság bizalma. Ez nem 
csoda, hiszen például személyesen kö-
szönti az újszülöttek érkezését és a 70 
év felettiek születésnapját. Ez évi szinten 
háromszáz családlátogatást jelent!
– Sok a fiatal betelepülő – újságolja a 
polgármester asszony –, nem öregszik 
a népesség. Mindent megteszünk, hogy 
polgáraink szeressenek itt élni. Jó a hiva-
tal és az intézményeink is, nálunk nem nő 
az apparátus, évek óta együtt dolgozunk. 
Tavaly óta van okmányirodánk, büszkék 
vagyunk a Zöldligeti Művészeti Iskola 
és Művészeti Alapiskolára. Persze van 
még mit tenni, például most pályáztunk 
a velencefürdői csatornahálózatra. Az 
Orbán-napi ünnepség, a nyári zenés szín-
ház, az augusztus huszadiki fúvószenekari 
és mazsorett fesztivál, a szüreti mulatság 
szép hagyományok, vendégeink mellett 
a helyieknek is kellemes kikapcsolódást 
nyújtanak. Egyetlen bánatunk, hogy nincs 
a városban húsbolt. Ha van olyan vál-
lalkozó, aki fantáziát lát Velencén üzletet 
nyitni, tárt karokkal várjuk!

Veér Károly

VELENCE – VIRÁGOK ÉS 
VÁLLALATSZERŰ GAZDÁLKODÁS
Nem hiszem, hogy sok honfitársunk van, aki ne élvezte volna már 

a Velencei-tó vendégszeretetét. A lágyan simogató víz, a nádassal 
benőtt szigetecskék, a magas szintű vendéglátás igazi vendégma-
rasztaló. Keleti, délkeleti oldalán helyezkedik el Velence városa, melyet 
joggal neveznek a tó kapujának. Ha végigsétálunk a település száz kilo-
méter hosszúságú, kiépített, aszfaltozott útjain, a tópart árnyas sétá-
nyain, mindenhol gondosan ápolt virágágyásokkal találkozhatunk. 



– Mit jelent ez az elismerés a 
településnek?
– A városi rang adományozá-
sa elismeri az elmúlt évben a 
településen történt fejlődést, 
elismeri az általunk működtetett 
ellátások színvonalát is. Ugyan-
akkor további fejlődési folyama-
tokat indukál a gazdasági, kultu-
rális, idegenforgalmi, azaz az ön-
kormányzaton kívüli szférákban. 
Javulhat a település anyagi 
helyzete is, hiszen megnyílnak 
előttünk egyes olyan pályázati 
lehetőségek is, amelyek eddig 
elérhetetlenek maradtak.

– Milyen fejlesztéseket sikerült 
megvalósítani az elmúlt idő-
szakban?
– 2003 legnagyobb eseménye 
a település büszkeségének, a 
Gerenday-háznak és környékének 
felújítása, átadása volt. Pünkösd-
kor vettük birtokunkba a megújult 
kastélyt, valamint az azt körülvevő 
kéthektáros arborétumot és a 
szabadtéri színpadot.  Szintén a 
tavalyi évben valósult meg a 
Zalka Máté lakótelepi játszótér 
átadása. 2004-ben folytatódott 
a városközpont arculatát befolyá-
soló társasház építése, valamint a 
Március 15. tér rekonstrukciója. 
Egyfolytában dolgozunk, hogy 
minél szebb arcát mutathassa 
Lábatlan vendégeinek és polgá-

rainak a szeptember 23-26. kö-
zött megrendezendő városavató 
ünnepségen.

– Az ünneplés percei al-
kalmasak egy kicsit a visszate-
kintésre, az elért eredmények 
lajstromba vételére. Ám az 
élet nem áll meg, jönnek az 
újabb kihívások. Mik az elkö-
vetkezendő időszak feladatai?
– Természetesen a fejlesztések soha 
nem szakadhatnak meg, hiszen bő-
ségesen van még tennivalónk. A 
Zalka Máté lakótelep 5. szám 
alatt bérlakásokat építünk, ugyan-
itt kap majd helyet a Gyermekjó-
léti és Családsegítő Szolgálat, és 
itt lesz a Roma Kisebbségi Ön-
kormányzat irodája is. Városképi 
szempontból fontosnak tartjuk 
a Szent István park kialakítását, 
az idegenforgalom növelése és 
szőlősgazdáink hagyományainak 
ápolása céljából pedig borházat 
építünk. Folyamatosan napiren-
den van az Arany J. Álta-
lános Iskola és a Mű-
velődési Ház re-
konstrukciója, fel-
újítása. Ez utóbbi 
m e g v a l ó s í t á s a 
nagyban függ 
beadott pályá-
zataink ered-
m é n y e s -
s é g é t ő l . 

Bővítjük a Micimackó Óvodát, és 
a forgalmas főút miatt nagyon nagy 
szükségünk van kerékpárutakra, 
melyek kiépítése elodázhatatlan 
feladat.

– Mindezek előtt azonban kö-
vetkezik a városavató.
– Négynapos vigalom lesz Lábat-
lanon, a programok több hely-
színen is zajlanak. A Duna-part, 
a Gerenday-ház, az arborétum, 
az egészségház, a szabadtéri 
színpad és a sportpálya egyaránt 
várja a látogatókat. Természetesen 
a legfontosabb pillanatokat 25-
én, szombaton élhetjük át, amikor 
Lamperth Mónika belügyminiszter 
hivatalosan is átadja a várossá 
avatás szimbólumait. Szeretettel 
várunk minden lábatlani városlakót 
és külső érdeklődőt, hogy együtt 
ünnepelhessünk!

vk.

Lábatlan város lett

Pontosan egy éve, hogy Lábatlan polgármestere, 
Török István ezekkel a szavakkal búcsúzott ezen 

sorok írójától: „Úgy gondoljuk, hogy minden feltétel 
adott ahhoz, hogy elnyerjük a városi rangot. Érde-
mes lesz sűrűbben Lábatlanra jönni, hiszen terveink 
fokozatosan formát öltenek, épül-szépül Komárom-
Esztergom megye legközelebbi, reménybeli városa”. 
A tervek formát öltöttek, Lábatlan 2004. július else-
jétől elnyerte a városi rangot. Kérdéseinkre ismét a 
polgármester, Török István válaszolt.

AZ ÁLOM MEGVALÓSULT



SZEPTEMBER 23. CSÜTÖRTÖK

18.00 Városköszöntõ - a Hollósy Galéria kiállí- 
 tása
Rendezõ: Fecske András. Helyszín: Gerenday Kö-
zösségi Ház Kiállítóterme.

SZEPTEMBER 24. PÉNTEK
Helyszín: Duna-part

17.00 Megnyitó
17.10 Íjászbemutató - a lábatlani Aranyszarvas
 Íjászklub bemutatója
17.40 A Silver Blue gitárduó fellépése
18.00 ,,Lábatlan a múltban, a jelenben és a
 jövõben’’ címû fotókiállítás megnyitója az
 Egészségházban
19.00 Török Ádám és a Mini (Duna-part)
21.00 Máglyagyújtás (a máglya fényénél zenél
 a Mini és a nyergesi Silver Blue 
 gitárduó)
A Duna-parti nyitóprogramot ökör- vagy malacsütés 
teszi izgalmasabbá. A rendezvényen büfé üzemel.

SZEPTEMBER 25. SZOMBAT

9.30 Fúvószene-ébresztõ a város különbözõ 
 pontjain
9.30-10.00 A meghívott vendégek fogadása a 
 Gerenday Közösségi Házban
10.00 A városavató ünnepség kezdete a 
 Gerenday Arborétumban
11.00 Az új lakások átadóünnepsége
A beruházást, az épületet bemutatja Török István 
polgármester, a házat átadja, a szalagot átvágja: Dr. 
Lamperth Mónika belügyminiszter.

11.30 Fúvószene a Március 15-e téren
 Állófogadás a Gerenday Közösségi Házban
13.00 A Comenius pedagógiai program 
 bemutatása, a Comenius-kiállítás 
 megnyitója
Helyszín: Rákóczi Mûvelõdési Ház

14.00 ,,Nyitott gyárak - nyitott kapuk’’ - 

 városnézés kisvonattal
Gyárlátogatások a nagymúltú ipari létesítményekben, a 
meghívott vendégek számára.
15.00 Szüreti felvonulás
Közremûködnek a Lábatlani Nyugdíjas Hagyományõrzõ 
Klub tagjai.
18.00 Szüreti bál
Zene: Szladik Tibor

SZEPTEMBER 26. VASÁRNAP

8.00 Az I. városi kispályás focibajnokság és az
 I. városi teniszbajnokság megnyitója
Helyszín: sportpálya

9.00 Sakkszimultán Drexler Mihállyal a 
 sportpálya épületében
9.00 és  Ünnepi szentmise és istentisztelet
10.00 a Piszkei és Lábatlani Katolikus Templo-
 mokban, illetve a Református Templomban
11.00 Gyermekprogram
Helyszín: Gerenday Szabadtéri Színpad

A Zengzet Zeneiskola Lázár Ervin mesejátékát, a Fájós-
fogú oroszlánt mutatja be.
16.00 Záróprogram
Népzenei koncert a Gerenday Szabadtéri Színpadon.
Fellép a Kincsõ zenekar, a Hajnalkötözõ Együttes, a 
Pötörke Néptáncegyüttes és a Pisznice Táncegyüttes.

VÁROSAVATÓ VIGALOM 
A városavató ünnepség programja

2004. szeptember 23-26.



Négy gyönyörű városba látogattak 
el a táborozók. A pénz (Zürich), 
majd Svájc (Bern) fővárosát is 
megismerhették, jártak Luzernben 
és a Jura-kanton régió fővárosában, 
Delemontban is.

A tábori programok közül kiemel-
ném a színházi előadást és a Ki 
mit tud?-ot. Az előbbin Belinszki 
Zoltán író-rendező minőségében 
biztatta játékra lelkes társulatát, 
akik sikerre is vitték a Három 
vándor című tanmese-vígjáték-zenés 
darab műfajú szerzeményt. A Ki 
mit tud?-on Baricza Miklós ren-
dezésében került színpadra A 
szólás bezártsága című paródia. 
Ezután Megyesi Gábor alakult át 
Csonka Picivé (képünkön), hogy 

elénekelhesse a némileg 
módosított szövegű Ding-Dong 
nótát.

Természetesen az idei tábor is nem-
zetközi jelleget öltött, hiszen a Va-
culcziák család Szlovákiából, Fü-
lekről érkezett. Az ottani magyar 
kultúrával egy felvidéki nap keretei 
között ismerkedhettek meg a tá-
borlakók. A családfő, Jaro a bar-
kácsterembe költözött az ajándéko-
kat lelkesen készítő gyerekek nagy 
örömére, hiszen az így megszerzett 
felnőtt felügyelet mellett a lehetősé-
gek és eszközök egész tárháza nyílt 
meg számukra.

A tábort ünnepélyes ajándékozás 
zárta, ahol mindenki meglepte azt 

az embert, akit előzőleg kihúzott, 
egy saját készítésű kis ajándékkal. 
A hazafelé vezető úton figyelve 
a tekinteteket, már biztos vagyok 
benne, hogy az idei Peron tábor 
is elérte célját, hiszen barátságok, 
mi több, szerelmek születtek, és a 
gyerekek is egy kicsit más, érettebb 
fejjel tértek haza...

Mórocz András

PERON INTERCAMP 2004

Idén hetedik alkalommmal in-
dultak peronos táborozók a 

svájci Scheltenbe. A negyvenöt 
főt számláló vidám csapat júli-
us 24-e és augusztus nyolcadi-
ka között élvezhette az alpesi 
táborhely barátságos légkörét. 
Szerencsésnek tartom magamat, 
hogy már másodszor tarthattam 
velük - immár felnőtt fejjel –, így 
lehet, hogy a cikk személyesebb 
hangvételű lesz az átlagosnál. És 
akkor?...

Vaculcziák Dávid háttárben a házzalál-Csonka Pici, a Ki mit tud? szenzációja

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 
OLDALAINK TÁMOGATÓI:

Komárom-Esztergom megye Önkormányzata
Tatabánya MJV Önkormányzata
Bábolna város Önkormányzata
Lábatlan város Önkormányzata

Tata város Önkormányzata
Dömös község Önkormányzata

Tatabányai Múzeum





A családjára a legbüszkébb. Fia, 
Gábor, szociológus. A Modern 
Üzleti Tudományok Főiskolájának 
tanára. Lánya, Anikó történelem-
holland szakon szerzett diplomát. 
Férje, Fűrész József, matematikus. 
Hogy az igazgatónő könnyen el 
tudott indulni a bányászhagyo-
mányok felkutatásának, rend-
szerezésének, kiállításának rögös 
útján, édesapjának, Molnár 
Gyulának, az egykori bányamér-
nöknek köszönheti. Édesapja régi 
kollégái, ismerősei, és általában a 
bányászok, ma is úgy tekintenek 
rá, mint bányászkislányra. A 
Tatabányai Múzeum múltjáról, 
jövőjéről beszélgettünk vele.

– Hogyan kezdődött? Mikor 
került a Tatabányai Múzeum 
élére?
– Tatabányán születtem, 1972-
ben szereztem diplomát, az 
ELTE történelem–újkori muzeológia 
szakán. Ezután egy évet töltöttem 
Tatán, mint segédmuzeológus, majd 
Tatabányán megalakult egy újkori 
muzeológiai csoport, így kerültem 
vissza a szülővárosomba. Hetvenöt-
ben megkaptuk a Gellért téri épüle-
tet a várostól. Itt már a következő 
évtől kezdve rendszeresen évi nyolc-
kilenc időszaki kiállítást tartottunk. 
A régi Puskin Művelődési Házban 
dolgoztunk, itt voltak a raktárak és 
az irodák. 1976-tól szakemberként 
gyakorlatilag egyedül, hiszen egy 
négy órában dolgozó adminisztrátor 

volt csak az alkalmazottam. Nyolc-
vanban lettünk múzeumi osztály, és 
1985-ben kaptuk meg a múzeumi 
rangot, amikor áttettük székhe-
lyünket a Közművelődés Házába. 
– Gyakorlatilag ekkortól kezdődött 

a komolyabb működés – emelte ki 
–, nagyobb térrel gazdálkodhattam, 
több alkalmazott segítette a munká-
mat. Az első itteni helytörténeti ki-
állításunk címe Iparfejlődés, munkás-
élet a tatai szénmedencében volt. A 
bányászkultúra emlékeit is ekkortól 
kezdtük el szisztematikusabban 
kutatni. A pedagógiai szakszervezet-
től, Moharos Józsefnénak köszönhe-
tően, rendkívül gazdag gyűjteményt 
kaptunk a régi idők iskoláiból, így a 
Gellért téri épületünket iskolamúze-
umnak rendeztük be. Az állományt 
az iskolákat járva gazdagítottuk. 

– Befutott az intézmény – mondja 
büszkén –, az MTA és az ELTE kö-
zös szervezésében iskolatörténeti 
konferenciákat tartottunk kevésbé fel-
dolgozott témákról. Az előadásokat 
kiadtuk egy Múzeumi Tudományos 
Füzetek című sorozatban, darabjait 
az egyetemeken is használták, szak-
irodalomként. Az iskolamúzeumban 
már hét tantárgy – olvasás-írás, 
ének-zene, földrajz, rajz, történelem, 
torna, hittan – tantárgytörténeti kiál-
lításával is gazdagabbá tettük.

– És a skanzen?
– Több mint tízévnyi harcba 
került, hogy egy komplett 
bányaüzemet megszerezhes-
sünk. A hetes és a tizenötös 
akna jöhetett számításba, mert 
ezeknél nem állt fenn az eset-
leges megsüllyedés veszélye. 
Két oka van, hogy végül is a 
tizenötös lett a befutó. Itt 
1942-től folyt termelőmunka, 
és az idők során nem igazán 
építették át, pontosabban hoz-
záépítettek az ötvenes-hatvanas 
években, így a fejlődés is jól 
nyomon követhető. Másrészt a 
város közepén van, a látogatás 
is egyszerűbben megoldható. 
– Nyolcvanhéttől kaptuk meg 

az aknát – emlékezik az igazgatónő 
–, és a lelkesedésünket jól tükrözi, 
hogy a következő évi bányászna-
pon már fogadtuk a látogatókat. 
1996-től ugrásszerűen fejlődött 
az itteni munka, mert a Tatabányai 
Bányák Vállalat 1991-ben meg-
alapította a Szabadtéri Bányászati 
Múzeum Alapítványt, Tatabánya 
önkormányzata is segítségünkre 
sietett. Társadalmi munkában meg-
építettük az első hatajtós házat, öt 
lakással, amelyek a századfordulótól 
a hatvanas évekig egy-egy tipikus 

Ipari üzemekből mentik a gépeket

BÁNYÁSZKISLÁNY A MÚZEUM ÉLÉN 

Fűrészné Molnár Anikó a Tatabányai Múzeum igaz-
gatónője. Szakértelmét a rengeteg díj mellett – a 

Tatabánya Kultúrájáért-, A Móra Ferenc-, az 1000 
éves magyar iskola-, a Bányász Hagyományokért 
Alapítvány által alapított Szent Borbála- és a Pod-
maniczky-díj büszke tulajdonosa –, az is bizonyítja, 
hogy a történeti muzeológia országos vezető szak-
felügyelője.



bányászlakást mutatnak be. Így 
lettünk skanzen. Az, hogy ipari 
skanzen vagyunk, nagyon fontos, 
mert a magyarországi skanzenek 
mind a parasztéletet mutatják 
be, de a külföldiek közül is tu-
domásom szerint legközelebb 
Wales-ben van ipari jellegű. A 
második hatajtós házban már a helyi 
bányatelepeket jellemző kisipa-
ros műhelyeket rendeztünk be, így 
is teljesebbé téve a régi tatabányai 
életről alkotott képet – folytatja. 
– Tavaly átadtunk egy polgári ott-
hont, valamint egy bányaigazgatói 
lakást, három szobával, öt mellék-
helyiséggel. 

– Hogyan bővül tovább a Sza-
badtéri Bányászati Múzeum?
– A skanzen további fejlesztése ér-
dekében további épületek építését 
tervezzük, például egy négy laká-
sos gangos házét, ahol egészségügyi 
tárlatokat nyitnánk: kórházbelső, 
orvosi rendelő, gyógyszertár... 
Nagy örömömre, 2005-től a vá-
rosi önkormányzat rendelkezésünkre 
bocsátja a műjégpálya épületét. Itt 
szeretnénk berendezni egy tanul-
mányraktárat, hogy az érdeklődők 
számára hozzáférhető legyen a mú-
zeum állományának minél nagyobb 
része, egy restaurátorműhelyt, egy 
könyvtárat, valamint férőhelyet 
a nyári táborok – Lois Viktor 

fémszobrász-, Gengeliczky László 
fafaragó-, Faludi Ádám irodalmi 
és Dallos István fotóművésztáborára 
gondolok – lakói részére. Az idei 
bányásznapon ünnepélyes keretek 
között jelenhettük be, hogy a me-
gyei és a városi önkormányzat meg-
állapodása értelmében megépíthet-
jük az egykori MÁK Rt. Ótelepi 
Elemi Magán Népiskola középső 
két tantermének mását a skan-
zenben. Ezen kívül tervezzük egy 
korhű munkáskaszinó megépítését 
is, amely szerves része lenne az Élő 
Múzeum projektünknek. Lehetne itt 
biliárdozni, sakkozni, beszélgetni... 
Remélem, hogy egy vendéglátós 
is lát majd benne fantáziát, így 
valóban élővé tehetnénk sörökkel, 
bányászmenüvel.

– Tervezik-e a géppark fejlesz-
tését?
– Hogyne! Most, hogy sok ipari 
üzem zár be, alakul át, rengeteg 
gépet tudunk kimenteni. Tavaly a 
125 éves múltú Ácsi Cukorgyár 
„házimúzeumának” gépeit kaptuk 
meg, az idei bányásznapon pedig 
a mányi bánya állományából kap-
tunk gépeket. Tervezzük, hogy a 
skanzent az erdő felé bővítve, 
különböző iparágak gépeiből sza-
badtéri gépparkot alakítunk ki. A 
gépek rendbetételéhez hozzávető-
leg harminckétmillió forintra volna 

szükségünk. Bízom a volt és leendő 
szponzorok és a városi illetve a me-
gyei önkormányzat segítségében is.

– Mekkora gyűjteménnyel 
rendelkezik a Tatabányai Mú-
zeum?
– Rendkívül gazdag a bányászattal 
kapcsolatos gyűjteményünk, az 
országban egyedülálló mennyiségű 
használati tárgy, írásos dokumentum, 
fotó, térkép, gép, bányapénz, stb. 
halmozódott fel a témából. Büszkén 
mondhatom, hogy a fotógyűjte-
ményünk is több mint 10 000 
darabos, rendszerezett. Az első 
tatabányai regisztrált fotóscsalád 
1911-ben telepedett le nálunk, 
ők a Krakovszkyak. Rengeteg térké-
pünk, plakátunk, érmünk, zászlónk 
van, ezek is a legkülönfélébb témák-
ból. Textil-, játék-, sport-, életmód-
gyűjtemények... szóval elég nagy 
a lista. A skanzenben 24 állandó 
kiállításunk van, a Közművelődés 
Házában lévő központunkban pe-
dig kettő, a Tatabánya története 
és Boglár Lajos dél-amerikai indián-
gyűjteménye. Az utóbbiból Tatabá-
nyán kívül csak a Magyar Néprajzi 
Múzeumban, Párizsban és Brüsz-
szelben van még kiállítva néhány 
darab. Az emeleti galériánkban je-
lenleg hadifestők tárlatát láthatják 
az érdeklődők, neves alkotók keze 
munkáit. Ezt a kiállítóhelyet idősza-
ki, aktuális tárlatokkal szoktuk meg-
tölteni. Itt kapnak teret a helyi mű-
vészek, hiszen a Tatabányai Alkotó 
Művészek Közalapítvány is vásárolt 
műveikből, és mi is rendelkezünk jó 
néhány alkotásukkal.

– Kik dolgoznak a múzeum-
ban?
– Jómagam és Kiss Vendel történé-
szek vagyunk, László János régész, 
Altdorferné Pál Gabriella néprajzos 
és Tóth Enikő művészettörténész. 

Mórocz András  



A TÖRTÉNELEM LEVEGŐJE
Legnagyobb jelentőségre mégis 
a magyar történelem évszázada-
iban emelkedett, hiszen a kö-
zépkori Magyarország szívében 
feküdt és kezdetben – nagyobb 
része – Árpád-házi királyaink csa-
ládi birtokterülete volt. Az állam-
alapítás korától kezdve jelentős 
történeti események játszódtak le 
ezen a területen. A régi Magyar-
ország fejedelmi, majd királyi köz-
pontjai: Óbuda, Esztergom, Buda, 
Visegrád nem csupán magukban 
álló centrumok voltak. Az általuk 
közrezárt területen egész sor je-
lentős település – köztük Dömös 
is – virágzott. Várak, királyi kas-
télyok, monostorok maradványai 
tanúskodnak erről és népünk kö-
zépkori kultúrájáról. Az egész táj 
történelmi levegőt áraszt.

A PRÉPOSTSÁGI ROMOK
A község nyugati végén, a domb-
oldalban elterülő temető fölött 4-5 
m magasságban fennálló falcsonk 

hívja fel magára a figyelmet. Hosszú 
ideig ez volt a prépostság egyetlen 
látható falmaradványa. Az elpusz-
tított épületek helyén az 1970-es 
években Gerevich László végzett 
ásatást. A régészeti feltárások során 
megtalálták a XI. században több-
ször is szereplő hosszú, téglalap 
alakú királyi palota falmaradványait. 
1063-ban I. Béla, 1079-ben 
I. László király tartózkodott itt. 
Megtalálták egyúttal az 1107-
ben alapított prépostsági templom 
alapfalait is, melyek egy részéről a 
kutatás során kitűnt, hogy már a XI. 
században meglevő, a királyi palota 
mellett álló templom tartozékai 
voltak.
Legjelentősebb maradványa ennek 
a templomnak altemploma, mely 
a megtalált, ill. a korábban már 
múzeumokba került, és az ásatások 
alkalmával talált kőfaragványok 
felhasználásával hitelesen rekonst-
ruálható. A szép, szürke kváder-
kövekből épített, félköríves szentély 
altemplom boltozatát két sorban 

elhelyezkedő oszlopok tartották. 
A középső oszlopoknak csak he-
lyei, ill. talapzatai maradtak meg, 
a faloszlopok és díszesen faragott 
lábazatuk azonban jórészt megvan-
nak. Megtalálták a felső templom 
két mellékhajójából az altemplomba 
levezető lépcsőket is.
Az Országos Műemléki Fel-
ügyelőség által hamarosan 
meginduló helyreállítási munka 
befejezése után ez az altemplom 
nem csak a Dunakanyarnak lesz 
egyik fontos műemléki látnivalója, 
hanem országos, sőt határainkon 
túli jelentőségű emléke is egyúttal 
Árpád-kori építőművészetünknek. 
Az egykori királyi palotát a pré-
postság céljaira a XII-XVI. század 
közti időben többször átépítették. 
Ezekből az időkből is jelentős 
építészeti maradványok (főleg pin-
cerészletek) kerültek elő, valamint 
az átépített, háromhajós, félköríves 
szentélyzáródású templom két nyu-
gati tornyának alapozása is. Meg-
találták a kb. 70x70 m kiterjedésű 
körítő kőfal maradványait, a falakon 
kívül pedig XIV-XV. századi 
téglaégető kemencéket tártak fel. 
A romoktól gyönyörű látvány tárul 
szemünk elé: észak felé, szemközt 
a Szent Mihály-hegy sziklás, erdős 
oldalával, a hegyek közt kanyar-
gó Duna, majd közvetlen 
alattunk Dömös há-
zai. Balra, túl a 
Dunán 

A Pilis kapuja

DÖMÖS, A TÖRTÉNELMI TELEPÜLÉS
A Dunakanyar festői tájait kirándulók ezrei keresik 

fel évről évre. A Dunának ez a Rajna-völggyel ve-
tekedő szépségű tája nem csak természeti kincseivel 
vonzza a bel- és külföldi látogatókat. Olyan történe-
ti, kulturális és műemléki értékek találhatók ezen a 
területen, amelyek külön vonzerőt jelentenek e vidék 
számára. A kedvező településföldrajzi adottságok ré-
vén a Dunakanyar és a környező terület az ősidőktől 
kezdve különleges és kiemelkedő szerepet játszott a 
távolabbi vidékek életében is. 



a Börzsöny hegyei látszanak, jobbra a 
visegrádi szoros, délkeleten a Prédiká-
lószék erdős csúcsa, mögöttünk délre 
pedig a Prépost-hegy hatalmas tömege 
zárja le a körképet.

DÖMÖSI GALÉRIA, 
HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS

A polgármesteri hivatal épületében 
(Táncsics Mihály u. 2.) a Malom-
patak melletti Szőkeforrás étterem 
közelében találjuk. A nagyteremben a 
Dömös 900 éves című helytörténeti 
kiállítás látható. Belépve, hatalmas 
méretű, állatokkal és lovassal díszített 
Árpád-kori oszlopfő vonja magára 
figyelmünket. Az egykori prépostság 
templomából való oszlopfő másolata 
ez – eredetije a Magyar Nemzeti 
Galériában található. Körben színes 
miniatúrái, az eseményeket elbeszélő 
krónikás szövegrészek láthatók és 
olvashatók. A tárlókban Dömös 
honfoglalás előtti történetének régé-

szeti emlékei, majd Árpád- és kö-
zépkori leletek, tárgyi emlékek, írásos 
dokumentumok tanúskodnak a köz-
ség gazdag történetéről. A kiállítási 
teremben alkalmanként előadóesteket, 
hangversenyeket is rendeznek.
Dömös a Dunakanyar turistaforgal-
mának fontos állomása. Minthogy a 
környező hegyvidékre vezető túrák fő 
kiinduló pontja, a Pilis kapujának ne-
vezik. Szép kirándulásokat tehetünk a 
Szőkeforrás völgyében a vadregényes 
Rám-szakadékba: az Árpádvárhoz, 
Dobogókőre, a Vadállókövek szikla-
szirtjeinek érintésével a környék leg-
szebb panorámáját nyújtó Prédikáló-
szék csúcsra (641 m), vagy a túlparti 
Szt. Mihály-hegyre és Hegyestetőre. 
A község forgalmi helyzete nagyon 
szerencsés: Budapest és Esztergom 
felől személygépkocsin, autóbuszon és 
hajón is megközelíthető.

LG

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

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

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

Tisztelt Partnereink!

Szolgáltatásaink:



Több tízezer látogató 2004-ben is

GAZDANAPOK BÁBOLNÁN
Gazdag program várta a szeptember 8-12-e között megrendezett XXI. Bábol-

nai Gazdanapok közönségét. Több száz kiállító, tartalmas szakmai viták, 
látványos kísérőprogramok, sok tízezer látogató – kell-e ennél több a sikerhez? 
Vitkóczi Éva élesre töltött fényképezőgéppel rögzített néhány eseményt.

A Gazdanapok kiállítói pavilonja jövőre is várja 
látogatóit!

A lovaspályán nap mint nap mozgó gépbemutatót tartottak, ahol a me-
zőgazdasági haszonjárművek legújabb generációját láthatta a közönség.

A szabadtéri kiállítóhelyek melletti sétányon tízezrek ballagtak, 
megtekintve a széles kínálatot.

Múlt és jelen találkozása, azaz lovak és lóerők. Ez a programpont minden 
nap hatalmas sikert aratott.

„Jönnek, mint a gyerekek az óvodából”- szoktuk mondani az ehhez 
hasonló, fegyelmezett sorokban közlekedő traktorokra.



– Mielőtt a táborról beszél-
nénk, kérem, mondjon valamit 
magáról is!
– Tarjáni születésű vagyok, a sport-
ággal 1964-ben, a tatabányai 
Árpád Gimnáziumban ismerkedtem 
meg, Sági József segítségével. 
Aktív versenyzőként tizenkét évig 
szerepeltem, sajnos csak közepes 
eredményeket értem el.

– Hogyan lett önből edző?
– Már 1974-ben – még verseny-
zőként – dolgozhattam edzőként 
Mayer György mellett. Két évvel 
később már önálló csoportot ve-
zethettem. Korosztályos bajnokok 
tucatjait, világ- és európa-bajnoki 
résztvevőket neveltem. A legbüsz-
kébb arra vagyok, hogy fiam, Zsolt 
1996-ban kijutott az olimpiára. 
Ma már csak az utánpótlással, a 
jövő reménységeivel foglalkozom. 
A jövőnek dolgozom.

– Mit kell tudni a gútai edző-
táborról?
– A szlovákiai településen im-

már negyedik alkalommal került 
megrendezésre ez a – nyugod-
tan mondhatom – esemény. A 
táborozáson négy ország kilenc 
egyesületének 230 versenyzője 
vett részt.

– Nem túl nehéz ekkora lét-
számmal dolgozni?
– A cselgáncs nagyon fegyelme-

zett sport. 
Jó szerve-
zéssel és sok 
m u n k á v a l 
e l v é g e z t ü k 
a feladatot. 
Egyébként a 
tábor célja 
a közeljövő 
ve r senye i re 
való felkészí-
tés mellett a 

sport és baráti kapcsolatok kiala-
kítása is. Ennek jegyében a napi 
három edzés mellett szerveztek 
különböző szabadidős programo-
kat is, így a jó hangulat biztosított 
volt. A gyerekek kiváló munkát 
végeztek, remélem, ennek látható 
eredményei is lesznek.

– Az olimpián gyengén szere-
peltek a magyar cselgáncso-
zók. Mit lehet tenni, hogy ez 
megváltozzon a jövőben?
– Az athéni szereplés az eredmé-
nyesség szempontjából valóban 
gyengébben sikerült az elvárásoknál. 
Ám ne feledjük, hogyha valaki 
átverekszi magát a kvalifikációs 
versenyeken, és kijut a játékokra, 
már az is nagy eredmény. A kérdés 
második felére azt tudom válaszolni, 
hogy országszerte sok kollégámmal 
együtt azon dolgozunk, hogy minél 
szélesebb alapokat rakjunk le. A 
gútai tábor is ezt a célt szolgálta. 
Meggyőződésem, hogy ebből a 
széles utánpótlás-bázisból sikeres 
versenyzők kerülnek majd ki, akik 
sok örömet fognak szerezni az or-
szág sportszerető közönségének!

Süle Károly

Negyedszer találkoztak a dzsúdósok Gútán

A JÖVŐ NEMZEDÉK SIKEREINEK ÉRDEKÉBEN
Az athéni olimpián nem sok babér termett 

a magyar cselgáncsozók számára, ám a 
háttérben lelkes edzők már dolgoznak azon, hogy 
minél több fiatallal ismertessék meg ezt a szép és 
kemény sportágat. A közelmúltban a Tatabányai 
Judo Club fiataljai Kunyik József és Maszlavér 
György vezetésével szlovákiai edzőtáborozáson 
jártak. Kunyik Józsefet kérdeztük. 



ÚTTÖRŐ KAPCSOLATOK
Tata testvérvárosi kapcsolatainak 
története 1985-ben kezdődött, 
amikor is az akkori városi tanács úgy 
döntött: hivatalos együttműködést 
alakít ki a hollandiai Alkmaarral. 
Tudomásunk szerint ez volt az 
első testvérvárosi kapcsolatkötés 
magyarországi és hollandiai telepü-

lések között. Alig két évvel ezután, 
1987-ben, a németországi Gerlin-
gennel létesített testvérbarátságot a 
tanácsi vezetőség. Tatának a „nem-
zetközi porondon” megtett ezen 
első lépéseit ma már egyértelműen 
politikai nyitásként, a küszöbön 
álló politikai változások előjeleként 
értékelhetjük – annak ellenére is, 

hogy e kapcsolatok megkötését és 
kibontakozását a szocialista rend-
szer szigorúan ellenőrzése alatt 
tartotta.
1990 után a testvérvárosi kapcsola-
tok jelentős mértékben elősegítették 
a kelet-közép-európai országok 
nyitását a Nyugat felé, az itt élők 
megismertetését a nyugati országok 
lakóival, így végső soron magát az 
Európai Unió bővítését is előmozdí-
tották. A testvérvárosi kapcsolatok-
nak tehát vitathatatlanul van politikai 
dimenziója is – alapvetően ez külön-
bözteti meg ezeket más, települések 
közötti nemzetközi kapcsolatoktól.

TESTVÉRVÁROSI HÁROMSZÖG
Az 1989-90-es politikai válto-
zásokkal új korszak köszöntött be 
Közép-Kelet Európa és Magyar-

Emlékplakett 2004

TATA VÁROSA EURÓPA EGYSÉGÉÉRT
A történelem során mindig is voltak kapcsolatok az 

európai városok között, melyek gazdasági, politi-
kai, vagy kulturális alapon működtek. A mai értelemben 
vett testvérvárosi kapcsolatok közvetlenül a II. világhá-
ború után jöttek létre – a háború okozta sebek begyó-
gyítására, a különböző nemzetekhez tartozó polgárok 
közötti „hidak” kiépítésére. Nyilvánvalóvá vált ugyanis, 
hogy az egységes Európa, a béke nem teremthető meg 
a helyi önkormányzatok bevonása és az állampolgárok 
aktív részvétele nélkül. Jellemző, hogy az egyik legelső 
testvérkapcsolat éppen egy francia és egy német város  
(Montbéliard és Ludwigsburg) között született meg. 

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

1. Finanzbuchhaltung
2. Wirtschaftsprüfung
3. Lohnabrechnung
4. Erstellung Ihrer Jahresabschlüsse
5. Erstellung Ihrer Steuererklärungen
6. Begleitung von Betriebsprüfungen
7. Steuerberatung

Wir übernehmen für Sie:

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

NÉMET KÖNYVELŐ, KÖNYVVIZSGÁLÓ
ÉS TANÁCSADÓ KFT.



ország történetében. Az új, 
demokratikus intézményrendszer 
kialakításával párhuzamosan, mint-
egy segítve azt, régiónk országaiban 
mind több figyelem irányult Európa, 
az európai normák felé. Az Európai 
Unió és az egykori szovjet blokk 
országainak egymáshoz való kö-
zeledése természetesen helyi szinten 
is megmutatkozott. Tata már meg-
lévő testvérvárosi kapcsolatai meg-
erősödtek, a város első szabadon 
választott önkormányzata pedig 
újabb két településsel kötött e-
gyüttműködési megállapodást: a 
franciaországi Dammarie-les-Lys-
vel 1993-ban és az olaszországi 
Arenzanóval 1994-ben. Az 
ezredfordulón, 2000-ben pedig 
sikerült kialakítani egy „testvérvárosi 
háromszöget” is: Dammarie-les-Lys 
olaszországi testvérvárosával, Mon-
tebellunával létesítettek hivatalos 
kapcsolatot. 2004 októberében 
a lengyelországi Pinczów-val is 
hivatalossá válik testvérvárosi 
együttműködésük.
Míg az Alkmaarral, Gerlingennel, 
Dammarie-les-Lys-vel, Arenzano-
val, Montebellunával és Pinczów-
val kötött, illetve kötendő testvér-
városi szövetséget a nyelvükben, 
kultúrájukban, történelmükben, 
hagyományaikban különböző 
európai nemzetek közötti összefo-
gás szükségességének felismerése 
motiválta, addig a szlovákiai Sző-
gyénnel és a romániai Szovátával 
való kapcsolatkötést (1997-ben 
illetve 2002-ben) éppen a kö-
zös történelem, nyelv, kultúra és 
hagyományok motiválták. 

A KAPCSOLATOK TARTALMA
A testvérvárosi kapcsolatok alapve-
tően a civil szféra, azaz a polgárok 
kezdeményezésére épülnek, és bár 
a formális együttműködést az ön-
kormányzatok képviselő-testületei 
alakítják ki, csakis azok a kapcso-

latok bizonyulnak életképesnek és 
azok hoznak eredményt, amelyek-
ben a lakosság, illetve az intézmé-
nyek, civil szervezetek aktívan részt 
vesznek, és amelyeket ténylegesen 
magukénak éreznek.
A testvérvárosok számának növeke-
désével – a „választék” bővülésével 
– mind több tatai intézmény, civil 
szervezet és magánszemély vállalt 
szerepet a nemzetközi kapcsolatok 
alakításában. A kulturális csere-
programokban tatai részről igen 
aktív szerepet vállal az Eszterházy 
Énekegyüttes, a Pötörke Néptánc-
együttes és a Kenderke Néptánce-
gyüttes. A sport területén a THAC 
judoszakosztályát, a különböző tatai 
klubokhoz tartozó futókat és ön-
kormányzati általános iskoláinkat 
kell kiemelnünk. Az elkövetkező 
években a kultúra területén elsősor-
ban a Tatai Barokk Fesztivál kapcsán 
számítanak együttműködésére, a 
sportolókkal pedig a Tatai Minima-
rathon utcai futóversenyen, a kocsi 
kocsitoló versenyen, valamint a Tata 
–Szőgyén Sportnapokon találkoz-
hatunk majd. 
A tatai oktatási intézmények közül 
az Eötvös József Gimnázium rend-
szeresen szervez csereprogramokat 
alkmaari és gerlingeni partnereivel, a 
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakközépiskola és 
Szakiskola komoly szakmai együtt-
működést folytat alkmaari, a Kőkúti 
Általános Iskola pedig gerlingeni 
testvériskolájával. A Fazekas Utcai 
Általános Iskola a szőgyéni Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskolával tart 
fenn kapcsolatot. Az önkormányzat 
a következő években is meg kívánja 
szervezni a művészetekre fogékony 
tatai, szőgyéni és szovátai gyer-
mekek nyári táborát, melyre első 
alkalommal 2003-ban került sor.
Természetesen az idősebbek is sze-
rephez jutnak a kapcsolatok alakítá-
sában. A Tatai Városi Nyugdíjas 

Klub az elsők között keresett part-
nerszervezetet magának Szőgyénben 
és Szovátán. A többségükben ma-
gyar népességű közép-kelet-európai 
testvértelepüléseink ráadásul azok 
számára is lehetőséget nyújtanak 
a testvérvárosi mozgalomhoz való 
csatlakozásra, akik nem beszélnek 
idegen nyelveket!

KÉZZELFOGHATÓ HOZADÉKOK
A testvérvárosi kapcsolatoknak az 
európai népek közötti kölcsönös 
tisztelet és megbecsülés erősítésén 
túl, természetesen, kézzelfogható 
hozadéka is lehet. A rendszervál-
tást követő években több ízben is 
részesült különféle tárgyi és pénz-
adományokban Tata, elsősorban 
is egészségügyi és oktatási intéz-
mények – Alkmaar és Gerlingen 
önkormányzatának és polgárainak 
köszönhetően. Öt testvérvárosuk 
összefogásával, anyagi és szak-
mai hozzájárulásával valósult meg 
1997-re a Május 1. úti Testvérvá-
rosok parkja. 1998 óta öt alkalom-
mal is fogadtak nehéz körülmények 
között élő tatai gyerekeket alkmaari 
családok kéthetes nyári vakációra. 
Alkmaar önkormányzata 1999 
óta tervszerűen segíti az Öreg-tó 
vízminőségének helyreállítására tett 
erőfeszítéseket – és finanszírozza 
az e munkát összehangoló tatai 
projekt-koordinátor alkalmazását. 
Szintén az alkmaari önkormányzat 
– és az alkmaari Vöröskereszt Szer-
vezet – jóvoltából újult meg 2003 
őszén a Petőfi Sándor utcai Idősek 
Napközi Otthona.
A maguk módján és eszközeivel 
természetesen a tataiak is igye-
keznek segítséget nyújtani a náluk 
nehezebb helyzetben lévő test-
vértelepüléseknek. Elég, ha csak a 
szőgyéni könyvtár számára szerve-
zett lakossági könyvgyűjtési akció-
kat és a szovátai általános iskoláknak 
és óvodáknak eljuttatott, szintén 



gyűjtésből származó könyveket és 
taneszközöket említjük.

BÜSZKÉK EURÓPA 
ELISMERÉSÉRE

Az Európa Díjat, illetve az ezzel a 
névvel jelzett kitüntetési rendszert a 
strasbourg-i székhelyű Európa Ta-
nács alapította 1955-ben – olyan 
helyi és regionális önkormányzatok 
számára, melyek kiemelkedően aktív 
szerepet vállalnak az európai egysé-
get erősítő nemzetközi kapcsolatok 
terén.
A kitüntetési rendszer négy lép-
csős. Első – „legalacsonyabb” 

– lépcsőfoka az Európai Diploma 
(European Diploma), a második 
az Emlékzászló (Flag of Honour), 
a harmadik az Emlékplakett (Plaque 
of Honour) és a negyedik maga az 
Európa Díj (Europe Prize).

Tata – pályázatai alapján – 1999-
ben nyerte el az Európai Diplomát 
és 2000-ben az Emlékzászlót.
2004. április 29-én, az Európa 
Díj Albizottság előterjesztése 
alapján a Környezetvédelmi, Me-
zőgazdasági, Helyi és Regionális 
Ügyek Bizottsága Tata városának is 
odaítélte az Emlékplakettet.

Az Európa Díj Albizottság idei 
döntését is figyelembe véve Ma-
gyarországon eddig összesen négy 
város kapta meg az Emlékplakett 
kitüntetést: Szeged, Jászberény, 
Nyíregyháza és Tata.

Bíznak benne, hogy az Európa 
Tanács Emlékplakettjének elnyerése 
új energiákkal tölti el mindazon 
tataiakat, akik eddig is szerepet 
vállaltak a város nemzetközi kapcso-
latainak formálásában – és további 
híveket szerez az egységes Európa 
ügyének.

t.o.

Akril kád 22 000 Ft
Csempék 1 590 Ft/m2-től
Járólapok 1 390 Ft/m2-től

Gránit és rozsdamentes mosogatók
10-20% kedvezménnyel.

Masszázskádak, gőzkabinok
kedvező áron!



Jelentjük: a VII. Flúgos Futam, azaz 
50 óra a hokedlin BIOPETROL 
KUPA lezajlott, mind a 25 induló 
csapat végighorgászta a két napot, 
két éjszakát és a két órát. A részle-
tekről az Aranyponty HE titkárát, a 
verseny egyik főszervezőjét, Odler 
Károlyt kérdeztük.

– Összesen 601,65 
kg halat fogtunk ki, 
majdnem mindet 
az első hat órában. 
Utána következett 28 
órányi eseménytelen 
csend, ami alatt azért 
igyekeztünk elfoglalni 
magunkat… 
Az időjárás nem akart 
a kedvünkben járni, 
ugyanis elkaptunk egy 
frontot és nagyon erős szél fújt. 
Megelégedésünkre a versenyt 
mindenki végighorgászta, és volt 
egy női résztvevőnk is!
Általában háromévente fordul elő, 
hogy legalább egy hölgy nekidurál-
ja magát a futamnak, és ilyenkor 
mindig megígérik, hogy jövőre 
tisztán női csapattal indulnak – de 
erre még nem volt példa a verseny 
történetében. 

– Ahogy arra sem, hogy a házi-
gazda csapat nyerjen. Sok múlik 
azon, hogy melyik helyre kerül az 
ember. A legjobbak a stégen és 
környékén vannak, mi általában 
ennek a közelébe sem jutunk. Pe-
dig már próbáltunk mindent a sor-

solásnál. Húztunk jobb kézzel, bal 
kézzel, egyszer még egy jó nőt is 
megkértünk rá, mégsem jött össze. 
Az idén már hatodikak lettünk – a 

budi mellett, ahol a tó összeszűkül, 
úgyhogy amennyi hal ott volt, 
azt kifogtuk, a többi meg oda se 
bagózott. 
– A generációs különbségek jelei 
nálunk is észrevehetőekké váltak: 
a legtöbb halat egy tatai és vér-
tesszőlősi fiatalokból álló csapat, 
a Csepürágók fogták ki. Nagyon 
profik voltak, ötven órán keresztül 
meredten bűvölték az úszót, és nem 
hagytak ki egyetlen kapást sem. 

Mondhatom, rendesen 
megcáfolták a tapasztalt, 
vén horgászról szóló le-
gendákat. A második 
helyre a kocsi Ganajtúrók 
kerültek és harmadik lett a 
Szivacs Bt., Tatabányáról. 
A dobogósok után jöttek 
az Ittas Utasok, a Nagy-
köcsögök és hatodikként 
mi, a Sörös Lovak. 
– Nyugodt szívvel el-
mondhatom, hogy az idén 
sem ment haza senki üres 
kézzel – rengeteg nyere-

ményt osztottunk szét –, kifogtuk, 
amit lehetett, és isteni halászlevet 
ettünk. Jövőre újra jövünk. 

VII. Flúgos Futam – akik túlélték

A LEGFLÚGOSABB HORGÁSZOK 
Nyári számunkban előre jeleztük: augusztus 20-

21-22-én ellepik a Fényes Fürdő horgásztavát 
megszállott horgászok, és 50 órán keresztül gub-
basztanak majd a hokedlin, azon viaskodva, ki fog 
több halat.

Halfaj db kg
Harcsa 1 0,35
Süllö 1 0,35
Csuka 1 0,95
Ponty 280 597,65
Amúr 2 2,35
ÖSSZESEN 285 601,65

Csapat Pontszám kg
1. ifj. Bálint Viktor, Budaházi Attila, Nagy Gergely 285 000 71,25
2. Kovács József, Kele Miklós, Haris Ferenc 195 000 48,75
3. Décsik Lajos, Ivancsics Péter, Muraközi Sándor 184 800 46,20
4. Csanki István, Bugyi Imre, Marosi Sándor 155 600 38,90
5. Nagy-György Mihály, Végh László, Nagy-György Éva 152 600 38,15
6. Odler Károly, Eck József, Márkus Ferenc 150 400 36,95
7. Nagy Aladár, Szilágyi József, Horváth Zoltán 149 600 37,40
8. Gíber Ferenc, Buknicz Zoltán, Nagy József 145 300 37,50
9. Fenyőházi Gyula, Nyírő Lajos, Szabó Gyula 101 000 25,25

10. Risóczki István, Risóczki Attila, Czimmermann László 100 200 25,05

CSAPATVERSENY VÉGEREDMÉNYE

FOGÁSI STATISZTIKA



Nem előzmények nélküli a ren-
dezvénysorozat, hiszen az előző 
évtizedekben is szerveződött kul-
turális kínálat Ferencsik János, Ko-
bajasi Kenicsiro vagy Kocsis Zoltán 
alakja köré. Idővel egyre több nyári 
program alakult ki, olykor már a zűr-
zavar határát súrolva. A Városi Mű-
velődési Központ négy évvel eze-
lőtt határozta el, hogy a szétszórt 
eseményeket ötvözve saját rendez-
vényeivel, és igazodva néhány meg-
határozott időpontban megtartott 
nagyobb alkalomhoz, összhangot 
teremt a kínálat egyes elemei között. 
Igy jött létre a július 30–augusztus 
20. közötti időszak.
– A nyitó és záró rendezvény nagyon 
szépen keretezte a fesztivál egészét, 
az egyik a hagyományos Vivace nem-
zetközi kórusbemutató, a másik, az 
ugyancsak sok nemzetiségű III. World 
Folkloriada, sri lankai, baszk, portu-
gál, bolgár, venezuelai néptáncosok-
kal, ami viszont egyszeri és megismé-
telhetetlen, ilyen csak egyszer van 
egy országban – összegzi Sipos 
Zoltán, a Városi Művelődési Köz-
pont igazgatója, a fesztivál főszerve-
zője. – Egyszersmind jelképezték is a 
fesztivált, ami, a sokszínű közönségre 
való tekintettel, zenéről és táncról 
szólt, vagyis olyasmiről, amit anya-
nyelvétől függetlenül mindenki meg-
ért. Ezen belül olyan változatosságra 
törekedtünk, ami a lehető legtöbb 
embercsoport kultúrához való jogát 
veszi figyelembe úgy, hogy folyama-
tosan megjeleníti a magyar kultúrát is. 
Fantasztikus élmény volt látni, hogy a 

művészet ereje nem csak boldoggá 
teszi az embereket, de össze is hoz 
olyan nemzeteket, amelyek politikai, 
vagy vallási értelemben beszélő vi-
szonyban sincsenek egymással. 
Zenélő udvar címmel rétegprog-
ramok valósultak meg, ezek so-
rából kiemelkedik az olasz ária- és a 
francia sanzonest, amelyekre kétszer, 
háromszor annyian voltak kíváncsiak, 
mint amennyi az udvari férőhely. E 
kamara jellegű előadások egyfajta 
ritmust alkotva váltakoztak a nagy-
szabású rendezvényekkel, a népmű-
vészeti vásárral, vagy a várban meg-
rendezett színpadi produkciókkal, a 
Honvéd Együttes Mozgásőrültek és 
az ExperiDance Muskétások című 
látványos show-műsorával.
Sipos Zoltán a Boban Markovic 
Orkestar folklór jellegű szerb fúvós-
zenei bemutatóját tartja a fesztivál 
egyik csúcspontjának, amelyet csak 
időrendi értelemben követett a 
Benkó Dixieland Band koncertje.
- A várban felépített színpad az 

egyik alaphelyszínünk, mi már észre 
sem vesszük, de meghívott előadó-
ink és vendégeink újra és újra felhívják 
figyelmünket e környezet utánozha-
tatlan szépségére. – teszi hozzá a 
fesztivál igazgató. – Az Óváros teret 
is nagyon szeretjük, többek között 
azért, mert egy tér arra való, hogy 
ott közösségi események legyenek. 
Idén a Világjava címet adtuk annak 
a rendezvénysorozatnak, amelynek 
során távoli kultúrák mutatkoztak be 
itt afrikai, ír és karibi ritmusok nyo-
mán. Kötetlen, örömteli, intim esték 
voltak, a legtöbben jövés-menés, ká-
vézás közben voltak részesei ezeknek 
az ingyenes bemutatóknak. 
Összességében nagyon nagy sikert 
könyvelhetnek el a rendezők, nem 
csupán a fogadtatás szempontjából, 
hanem a szereplők részvételi kedve 
alapján is, hiszen Magyarország 
évről évre népszerűbb helyszín, ma 
már sokszoros túljelentkezés van a 
professzionális külföldi előadók 
körében. Ez erőt kell, hogy adjon, 
hiszen pihenésre nem sok idejük 
marad: ha a jövő évi fesztivált már 
július közepén, az ideinél két héttel 
korábban el akarják kezdeni, akkor 
az előmunkálatokhoz már most 
szeptemberben hozzá kell látni.

Hajdufy Eszter

Veszprémi Nyári Fesztivál 2004

VILÁGJAVA A KIRÁLYNŐK VÁROSÁBAN

A város negyedik alkalommal rendezte meg ebben 
a formában a nagyszabású kulturális programot, 

amelynek keretében 20 napon át 30 rendezvény zaj-
lott le különböző helyszíneken, a várban, az Óváros 
téren, zárt udvarokban és az utcákon. 28 nemzet 
képviseltette magát dalban, táncban és zenében.



A felsőoktatásnak mindkét campu-
son nagyon mély gyökerei vannak: a 
keszthelyi volt Európa első agrár-fel-
sőoktatási intézménye. A veszprémi 
gyökerek pedig a 13. századra 
nyúlnak vissza, amikor IV. László 
1276. november 18-án aláírta a 
káptalani főiskola újjáépítését rögzítő 
rendeletét. A Csák Péter hadai által 
feldúlt intézményben a hét szabad 
művészetet tanították, amelyek 
között szerepelt a jog is, és ame-
lyet a korabeli források a bolognai 
és párizsi egyetem magaslataiban 
említenek.
A mai Veszprémi Egyetem kül-
detésnyilatkozatában vállalta és 
törekvéseiben meg is valósítja, 
hogy a Közép-Dunántúli Régió és 
a keszthelyi karon keresztül, egy 
kicsit a Nyugat-Dunántúli Régió 
tudásközpontja legyen. 
– Kutató tevékenységünk révén 
az új tudás előállítása, oktató 
tevékenységünk révén, – amibe a 
felnőttképzés is beleértendő –, a 
tudás továbbítása, fejlesztő-szer-
vező tevékenységünk révén pedig 
bizonyos  ipari fejlesztési feladatok 
megoldása az alapvető dolgunk. 
Számos kutatási megbízásunk van, 
hiszen a cégek igénybe veszik az 
általunk felkínált lehetőségeket a 
régión kívül is. – foglalja össze Dr. 
Gaál Zoltán rektor az egyetem kiter-
jedt feladatkörét. 
A mai kor követelményeihez persze 

nem csak a sokoldalú szerepvállalás, 
de a széleskörű nemzetközi kapcso-
latrendszer is hozzátartozik.
– Rektor elődeim, sok szempontból 
korukat megelőzve, korlátozott körül-

mények között is, rengeteget tettek 
ezekért az együttműködésekért, amit 
ha nem tesznek, az egyetem ma egy 
belterjes, autarchiára törekvő intéz-
mény lenne, amit még a szomszéd 
megyében sem ismernek. 58 ország 
intézményeivel állunk kapcsolatban, 
ezek között van, ami éppen nagyon 
élő, van, ami pillanatnyilag kevésbé. 
De azt nem lehet tudni, hogy egy 
EU-program, vagy NATO-projekt, 
vagy egy új szak kifejlesztése szem-
pontjából éppen melyik válik újra je-
lentőségteljessé. De a külkapcsolatok 
a diákcserék miatt is rendkívül fonto-
sak, hiszen veszprémi diákok eljutnak 
Darmstadtba, Leobenbe, az Angers-i 
Egyetemre, vagy Helsinkibe, a Mer-
cury Business Schoolba, az ottani 

hallgatók pedig hozzánk jönnek el. A 
kreditpontok elfogadásáról kölcsönös 
egyezményeket írtunk alá. Nagyon 
jó külföldön diákoskodni: ha valaki 
például Darmstadtban jár fél évet, 
nem csak megtanulja a nyelvet, de 
megismeri a német kultúrát is, ami 
számára a gyakorlati életben verseny- 
előnyt jelent, hisz pontosan tudja, 
mit kedvel egy bajor, hogy milyen 
viccet kell mesélni egy hesseninek. 
De nagyon jó számunkra is, mert 
a külföldieket idegen nyelven kell 
oktatnunk, ami az idegen nyelvi 
kapacitásunk és az ezzel kapcsolatos 
szakértelem kiépítését szolgálja és 
képessé tesz minket további országok 
tanulóinak a fogadására. Ráadásul je-
lenlegi egyetemi partnereink újabbak 
felé nyithatják meg az utat, a Sor-
bonne-ra, Zürichbe, Stockholmba. 
Ugyanakkor ez a nemzetközi háttér 
vonzó lehet a jelenlegi Magyarország 
határain kívül élő magyar anyanyelvű 
18 évesek számára is. 
Dr. Gaál Zoltán úgy látja, egy euró-
pai léptékű intézménynek és persze 
vezetőjének kell, hogy legyen álma, 
víziója, akkor is, ha annak bizonyos 
elemei csak később vagy egyáltalán 
nem valósulnak meg. 1998-ban, 
amikor rektorrá választották, meg-
fogalmazott egy jövőképet, amely-
ben több doktori iskola, három kar 
és regionális szerepkör is szerepelt. 
Ma az egyetemnek 10 doktori is-
kolája, 5 kara van és, az akkreditált 
felsőfokú szakképzést is beleértve, 
olyan kiterjedt hálózata, ami bizto-
sítja a jelenlétet Oroszlánytól Szé-
kesfehérváron, Hévízen és Ajkán át 
egészen Nagykanizsáig. Idén ősszel 
kerül napirendre a Veszprémi Egye-
tem nevének esetleges módosítása 
olyanra, ami jobban kifejezi ezt a 
térségi tudáscentrum-szerepet.

Hajdufy Eszter

Egy rektornak is lehetnek álmai 

A VESZPRÉMI EGYETEM SIKERTÖRTÉNETE

A Veszprémi Egyetem a Közép-Dunántúli Régió 
egyetlen állami egyeteme, csaknem 10 000 hall-

gatóját 415 tagú professzori kar okítja, öt karon: a 
keszthelyi Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karon, 
amelyet 1797-ben gróf Tolnay Festetics György ala-
pított, a veszprémi campuson pedig a Mérnöki Karon, 
a Tanárképző Karon, a Gazdaságtudományi Karon 
valamint a Műszaki Informatikai Karon 2003. szep-
temberétől.



A Veszprémi Petőfi Színházban 
augusztus végén már megtartották 
az évadnyitó társulati ülést, de az 
első darabra októberig még várni 
kell. Kolti Helga, a színház igazga-
tója mindvégig megpróbálta életben 
tartani a 60-as évek óta jellemző 
törekvést a kortárs magyar szerzők 
műveinek  népszerűsítésére, de 
munkájának vannak korlátai. 
– Mindig szerepel egy-egy ma-
gyar dráma a repertoárunkban, 
tavaly előtt évadnyitónk volt 
Kiss Csaba: Hazatérés Dániába 
című darabja, tavaly  Németh 
László Galileijét tűztük műsorra, 
de voltak más előadások is. A 
sokféle tapasztalatból egy sajná-
latos tendencia rajzolódott ki: a 
kortárs hazai drámák többségét 
látogatottságuk kis létszámú 
stúdiószínpadokra kényszeríti. 
Ennek az lehet az oka, hogy a 

mai írók a társadalmi, kulturális je-
lenségeket sokszor igen szélsőséges 
hangvételben és eszközrendszerrel 
közelítik meg, ami csak viszonylag 
kisebb nézői csoportok érdeklődé-
sével találkozik. Ebből a szempont-
ból külön nehézséget jelent, hogy 
itt, Veszprém környékén, rendkívül 

konzervatív a közönség ízlésvilága.

A hagyományos igények persze 
nem jelentik a modern, a meg-
hökkentő vagy kacagtató felfogások 
végleges száműzetését a színpadról, 
hiszen tavaly A makrancos hölgy 
átirata vagy a Hegedűs a háztetőn 
óriási tetszést aratott. De felfelé ível 
egy már-már elfeledett műfaj, az 
úgynevezett felolvasó színpad nép-
szerűsége is, amelynek léte Hegyes-
halmi László nyugalmazott igazgató, 
örökös tag nevéhez fűződik.

Az idei évad október 8-án veszi 
kezdetét Wassermann, La Mancha 
lovagja című musicaljével, majd 
Neil Simon Pletyka című vígjátéka 
következik. 2005 orosz év  lesz, a 
Petőfi Színház erre Csehov: Plato-
nov és Puskin: Don Juan, valamint 
Mozart és Salieri című bemutató-
jával készül. A sort egy operett 
zárja, Eisemann-Halász:  Fiatalság 
bolondság című műve, amelyet 
Méhes László állít színpadra. Az 
idei évad szellemi középpontjában 
kettős megemlékezés áll, Jókai Mór 
születésének 180. és halálának 
100. évfordulója. 

Társulati ülés után, évadnyitó előtt a Veszprémi Petőfi Színházban

2005: OROSZ ÉV

Szeptember 21., A magyar dráma napja ország-
szerte legtöbb színházunkat még az évad eleji 

főpróbák időszakában találja. A szakmán belül azon-
ban ki-ki a maga módján megünnepli ezt a napot, hi-
szen a magyar dráma meghatározza egy-egy színház 
létét, közönségét, elismertségét. 



– Jókai ezer szállal kötődik a 
térséghez, Füredhez, Pápához, il-
letve barátja, Petőfi és felesége, La-
borfalvi Róza révén a színházhoz, 
ezért számunkra kötelező valami 
nagyszabású produkcióval adózni 
az emlékének. Az Aranyembert 
állítjuk színpadra, Jókai saját dra-
maturgiája alapján, természetesen 
átdolgozva azt, Nagy András a 
színház dramaturgja és Tordy Géza 
rendező segítségével.

A kisebbek szórakozásáról két 
mesejátékkal gondoskodott a 
színház, a modern művek kedvelői 
pedig a Játékszín színes kínálatá-
ban találhatnak ízlésüknek megfe-
lelőt Brecht, Puskin, Tasnádi István, 
Forgách András és Harold Pinter 
művei között.
A társulat tanulságos nyári élménye 
volt az Európa legnagyobb színházi 
fesztiválján való részvétel Avignon-
ban, ahol egy francia nyelvű dara-

bot adtak elő, Hamlet, tűrhetetlen 
címmel, veszprémi, román és francia 
színészek. 

– Megdöbbentő volt számomra,  
– meséli Kolti Helga –, hogy egy 
Veszprém belvárosa méretű város-
kában minden egyes nap 670 da-
rabot adtak elő a legkülönbözőbb 
társulatok. Részvételünk nem csak 
azért volt fontos, mert elvittük a 
magyar színjátszás hírét a világba, de 
azért is, mert tapasztalatokat szerez-
hettünk arról, 
hogy milyen 
módon és 
körülmények 
között jönnek 
létre darabok 
k ü l f ö l d ö n , 
milyen folya-
matok uralják 
az ottani 
színházi szak-
mát.

Az évad egyik meghatározó vál-
lalkozása 2005-ben a József At-
tila 100. születésnapja alkalmából 
meghirdetett versmondó verseny 
professzionális előadók részére. A 
megrendezést a Veszprémi Petőfi 
Színházzal közösen a  Magyar  Rá-
dió Rt és az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár együtt vállalja, terveik sze-
rint a döntőt a Kossuth adó élőben 
közvetíti. 

Hajdufy Eszter



A szőlő- és a bor nemzetközi 
városában huszonnégy bortermelő 
vonultatta fel a Balatonfüred-
Csopak tájegység legízletesebb 
nedűit, akiket a nyitó napon Dr. 
Németh Imre földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter biztatott 
a balatoni borrégió mielőbbi meg-
valósításának fontosságával.
– Az idegenforgalmi idényben ez 
az egyik leglátogatottabb rendezvé-
nyünk, amelynek a szórakoztatáson 
túl nem titkolt célja a kiváló minősé-
gű borok kulturált elfogyasztásának 
népszerűsítése, valamint ennek a 
borturizmussal való összekapcsolása 
– mondja Szűcs Károlyné, a város-
háza művelődési osztályának vezető 
főtanácsosa. 
Új borrendi tagok felavatásán túl 
természetesen sor került Az év 
borásza megtisztelő cím átadására, 
amelyet idén, már másodízben, ifjú 
Figula Mihály érdemelt ki. A táj-
egység vezető fajtája a rizling és az 
olaszrizling, de nagyon keresett a 
muskotály, a chardonnay, a tramini, 

a sau-
v i g -
n o n 
és egy 
kü lön-
legesség, 
a zenit. 
Második alkalommal rendeztek 
diplomata-borkostolót, ahol olyan 
távoli országok is képviseltették 
magukat, mint Ecuador, Mexikó, 
Malajzia, Egyiptom, Kína, vagy 
Mongólia. A rangos vendégsereget 
dr. Bóka István, a város polgármes-
tere fogadta, majd ellátogattak az új 
evangélikus templomba, kisvonattal 
a kikötőbe utaztak, hangulatos kör-
utat tettek a patinás Jókai hajóval, 
végül megízlelték az év szőlősgaz-
dájának legfinomabb borait.
A gasztronómiai élvezetekkel 
párhuzamosan a Móló színpadon 
szórakoztató műsorok sokasága kö-
zött válogathatott a nagyérdemű. 
Jazz, néptánc és operett, görög 
és ír népzene, fővárosi és helyi e-
gyüttesek váltogatták egymást.

A 
s z e r -
v e z ő k 
ö s s z e g z é s e 
szerint a nyitónapot soha nem látott 
érdeklődés övezte, legalább ötezer 
látogató kereste fel az egyes hely-
színeket, annak ellenére, hogy 
az idei hűvös nyár sok vendéget 
otthon marasztalt.

Hajdufy Eszter

A finom nedűk seregszemléje

BORHETEK FÜREDEN

Balatonfüred városa nyaranta hagyományosan 
megtartja a Balatonfüredi Borhetek címet 

viselő rendezvénysorozatot. Idén augusztus 
7-22-ig élvezhették az érdeklődők a Tagore 
sétány borászainak kínálatát és az 
ehhez kapcsolódó színes prog-
ramokat.

VESZPRÉM MEGYEI OLDALAINK 
TÁMOGATÓI:

Veszprém megye Önkormányzata
Veszprém MJV Önkormányzata

Petőfi Színház
Veszprémi Egyetem



A T-Mobile megújítja  egyedülál-
lóan sikeres és a mobilszolgáltatá-
sokon túl egyéb kedvezményeket is 
kínáló hűségprogramját. A program  
a jövőben az előfizetéses ügyfelek 
mellett Domino-kártyások számára 
is elérhető lesz.

KAPCSOLAT PROGRAM 
DOMINO-KÁRTYÁSOKNAK IS

Pontgyűjtés, átlátható és rög-
zített kedvezményrendszer és 
tarifaelőnyök minden Arany- vagy 
Platinakártyás T-Mobile-osnak. 
Ez a lényege a hosszú évek óta 
jól működő és népszerű Kapcsolat 
Aranykártya Programnak (K.A.P.) 
amely 2004. szeptember 1-jétől 
számos újdonsággal gazdagodik. 
A jövőben az előfizetéses ügy-
feleken túl már Domino-kártyások 
is részesei lehetnek a társaság 
hűségprogramjának, azaz közel 4 
millió T-Mobile-os számára nyílik 
lehetőség a mobilcég szolgáltatá-
saihoz kapcsolódó vagy a program 
partnerei által kínált kedvezmények 
igénybevételére. 

HAVI PONTGYŰJTÉS A 
FORGALOM, AZ ELŐFIZETÉS 
„KORA” ÉS A BEÉRKEZŐ 

HÍVÁSOK UTÁN 

A pontgyűjtés során a havi mo-
bilhasználat mellett két új elem 

révén az eddiginél sokoldalúbb és 
több szempont alapján gyűjthetők 
a Kapcsolat Pontok. A T-Mobile 
ügyfeleinek pontjai a jövőben a 
fogadott hívások és az előfizetés 
megkötése óta eltelt idő alapján 
egyaránt gyarapodnak. Szeptem-
bertől az egyes előfizetések esetén 
eltelt évek száma alapján havonta 
10 Kapcsolat Pont gyűjthető, 
azaz pl. egy 5 éves előfizetés 
után minden hónapban 50 pont 
jár, függetlenül a forgalomtól. Az 
eltelt évek száma után havonta 
jóváírt 50 pont az új rendszer 
szerint nettó 2500 forintnyi mo-
bilhasználatnak felel meg. Elegen-
dő számú összegyűjtött pont után 
a T-Mobile ügyfele Arany- vagy 
Platinakártyára jogosult. Előfize-
téses ügyfélként így Arany- vagy 
Platinakártyához a fentieken túl 
előnyös társkártyás előfizetéseket 
társíthat, és a gyűjtött Kapcsolat 
Pontokat készülékvásárlásra, szol-
gáltatásokra, ajándéktárgyakra, 
Domino feltöltőkártyákra is be-
válthatják. 

K.A.P. TARIFAKEDVEZMÉ-
NYEK, SMS AKÁR 6,25 

FORINTÉRT

Az előfizetéses és Domino kártyás 
ügyfelek jelenleg három különböző 
K.A.P. díjkedvezményből választ-
hatnak, ezek egyikével, az SMS 

Plusszal  meghatározott számú SMS 
küldhető, Aranykártyás opcióban 
12,50, Platinakártyások esetén 
akár 6,25 forintért, bármely bel-
földi előfizetőnek! 

KITERJEDT, ÁTLÁTHATÓ 
KEDVEZMÉNYRENDSZER 

NEM CSAK 
MOBILSZOLGÁLTATÁSOKRA

A K.A.P. különlegessége, hogy 
a mobilszolgáltatások mellett a  
kártyával a szerződött partnereknél 
számos szolgáltatás (pl. utazás, be-
lépők, éttermi szolgáltatások stb.) 
olcsóbban vehető igénybe. A ked-
vezményadó partnerek és kedvez-
ményes szolgáltatások köre folya-
matosan bővül. Domino-kártyások 
a kedvezményekre jogosító Arany 
vagy Platina Kapcsolat kártyát a 
T-Mobile honlapján és személyesen 
a társaság márkaboltjaiban igényel-
hetik nevük és címük megadásával. 
A megújuló és kibővülő Kapcsolat 
Programról a T-Mobile ügyfelei 
a telefonos ügyfélszolgálaton ér-
deklődhetnek. A www.t-mobile.hu 
honlap Kapcsolat Program oldalán 
megtalálhatók a részletes feltételek 
és a kedvezményt adó partnerek 
listája. A Program újdonságairól 
a havonta megjelenő Mobil Info 
kiadvány ad tájékoztatást.

T-Mobile Magyarország Rt.
Kommunikációs Igazgatóság

MINDEN T-MOBILE-OS SZÁMÁRA 
NYITOTT LESZ A MEGÚJULÓ KAPCSOLAT 

ARANYKÁRTYA PROGRAM 

http://www.t-mobile.hu/


DVD-AJÁNLÓ
TISZTA ROMÁNC (TRUE ROMANCE, USA, 1993)
R.: Tony Scott
Fsz.: Christian Slater, Patricia Arquette, Gary Oldman, Brad Pitt, Val Kilmer, 
Christopher Walken, Dennis Hopper, Tom Sizemore

Megjelenés: szeptember 8.
Bár a rendezői székben más ült, a Tiszta románc mégis minden ízében Quentin Tarantino filmje: filmes utalások és szélsőséges 
figurák mindenütt, retrospektív hangulat, vérfürdőbe torkolló véletlenek, remek érzékkel összeválogatott filmzene és természe-
tesen laza dialógok. A sztárokkal teletűzdelt filmet most szimpla és extrákkal szépen megpakolt dupla lemezes változatban is 
magunkénak tudhatjuk. Az új szinkronért kár, de kárpótoljon minket a tudat, hogy valamennyi bónusz magyar feliratos!

ESŐEMBER (RAIN MAN, USA, 1988)
R.: Barry Levinson
Fsz.: Tom Cruise, Dustin Hoffman, Valeria Golino
Megjelenés: szeptember 14.

A pénzsóvár Charlie Babbit (Tom Cruise) csupán azért viszi magával autista bátyját, Raymondot (Dustin Hoffman), 
mert abban bízik, hogy így szert tehet arra a 3 millió dollárra, amit apjuk hagyott a beteg fiúra. Ám idővel 
megtanulja, hogy a pénznél vannak fontosabb értékek is az életben: barátság, testvériség és kölcsönös tisztelet. Barry 
Levinson több Oscar-díjas filmje két audiókommentárral, érdekes kisfilmekkel és azzal a már klasszikusnak számító 
magyar szinkronnal fog megjelenni, melyben Tahi-Tóth László remekel Hoffman magyar hangjaként.

HŐS (YING XIONG, KÍNA/HONGKONG, 2002)
R.: Zhang Yimou
Fsz.: Jet Li, Tony Leung, Maggie Cheung, Zhang Ziyi, Donnie Yen
Megjelenés: szeptember 14.

Talán minden idők legszebben fényképezett filmjét köszönthetjük Zhang Yimou Oscar-
jelölt kalandfilmjében, amely Kína 2000 évvel ezelőtti egyesülésének legendáját meséli 
el parádés szereposztás tolmácsolásában, s az ázsiai filmektől megszokott bámulatos 
harcművészeti balett kíséretében. Az amerikai bevételi listákat uraló Hős DVD-n 
biztosan több emberhez eljut majd. Nem mindennapos filmcsemege.

LEON, A PROFI (LÉON, FRANCIAORSZÁG, 1994)
R.: Luc Besson
Fsz.: Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman, Dannie Aiello
Megjelenés: szeptember 28.

Besson rendezői pályafutásának legkiemelkedőbb darabja egy profi bérgyilkos (Jean Reno) 
és egy árván maradt, tíz éves kislány barátságát vette nagyító alá. A csodálatos film tíz évvel 
ezelőtti mozis változata is számos embert elbűvölt, ám e két lemezes változat tartalmazni fogja 
a film közel félórával hosszabb rendezői változatát is, amely egészen új dimenziókat kölcsönöz 
az eredeti műnek. A kétlemezes kiadványhoz vadonatúj szinkron készül, a kor elvárásainak 
megfelelő 5.1-es keverésben.

STAR WARS TRILÓGIA (STAR WARS TRILOGY, USA, 1977-1983)
R.: George Lucas, Irvin Kershner, Richard Marquand)
Fsz.: Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, Alec Guiness, Anthony Daniels
Megjelenés: szeptember 21.

Kétségtelen, hogy George Lucas űroperája megváltoztatta a világ filmgyártását. Az amerikai 
stúdiók felfedezték az eleddig holtszezonnak számító nyárban rejlő bevételi potenciált, a tudo-
mányos-fantasztikus filmek ismét divatba jöttek, s megszületett a mozis merchandising. 27 évvel 
az első rész bemutatóját követően most végre megvásárolhatjuk a klasszikus trilógiát DVD-n. A 
díszdobozos kiadvány részét képezi egy különálló korong, amely a trilógia készítéséről szól.






