VOLT EGYSZER EGY GYEREKNAP
Valamennyien voltunk gyermekek,
csillogó szemmel vártuk az ünnepeket, az ajándékokat. A húsvét, karácsony, névnap és szülinap mellett
május utolsó vasárnapja, a gyermeknap is olyan volt, hogy minden körülöttünk forgott. Csoki, ropi, nápolyi,
bambi, hinta és céllövölde…
A mai srácok kissé mások, mint
mi voltunk. A felgyorsult világban
nekik már természetes az Internet,
a mobiltelefon, a műholdas tévé
és a számítógép, másik világban,
jobb körülmények között élnek, elárasztotta őket az információáradat,
a jóléti társadalom pozitív és negatív
hatásai egyaránt befolyásolják mindennapjaikat.
Talán kicsit másként közelítenek a
gyereknaphoz is, azok az örömök,
amelyek húsz-harminc éve adódtak

a srácoknak, a maiak számára korántsem olyan vonzóak.
Ezért volt bátor vállalkozás a tatabányai önkormányzat és a Közművelődés Háza részéről, hogy a modern
világ csodái helyett egy kétszáz
éve született meseíró, Andersen

életművét, mondandóját, üzeneteit
állították az idei rendezvény középpontjába. Pályázatok, versenyek
a nagy dán mesemondó életéről,
műveiről, bábműsorok, kiállítások
– csupa olyan dolog, ami nem a
mai világ multikulturális tartalmát
sugározzák.
És igazuk volt a szervezőknek. Van
még ma is igény a szép szóra, a
szép történetekre, az erkölcsi helytállás példázataira, van igény a rút
kiskacsára vagy a rendíthetetlen
ólomkatonára.
Jöttek a gyerekek, jöttek a szülők,
tömegével. Mosoly az arcokon, a
mese által elvarázsolva… Kellenek
az ilyen napok, az ilyen kezdeményezések. Várjuk a folytatást!
Veér Károly

veerkaroly@regioregia.hu
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Erős régiókra van szükség

EURÓPAI RÉGIÓK
ÉS VÁROSOK
CSÚCSTALÁLKOZÓJA
Május 19-én és 20-án rendezték meg a lengyelországi Wroclaw-ban a Régiók és Városok Európai
Csúcstalálkozóját. A tanácskozás kiemelt kérdésként a regionális és helyi demokrácia, a versenyképesség és prosperitás, a kohézió és szolidaritás
témaköröket elemezte. A régióelnökök, polgármesterek, regionális parlamentek elnökei, EUintézmények képviselői szerint erős és hatékony
régiókra van szükség. A két napos rendezvényen a
régiót Agócs István, a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács elnöke képviselte.

A lengyelországi Wroclaw-ban
rendezték meg május 19-én és
20-án a Régiók és Városok Európai
Csúcstalálkozóját, melynek védnöke
Marek Belka lengyel miniszterelnök
volt. Az elnökség tagja volt többek között Peter Straub, a Régiók
Bizottságának elnöke, Jean-Marie
Haseldorf az Európai Tanács belügyekért, város- és vidékfejlesztésért
felelős minisztere, Danuta Hübner, a
regionális politikáért felelős biztos, s
video kapcsolással Josep Borell, az
Európai Parlament elnöke. A kétnapos rendezvényen a régiót Agócs
István, a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács elnöke képviselte.
A mintegy 600 fős konferencia
a régióelnökök, polgármesterek,
regionális parlamentek elnökei, EU-

intézmények képviselői, továbbá
helyi és regionális hatóságok vezetői
számára lehetőséget teremtett arra,
hogy hangsúlyozzák a régiók és
városok szerepét, helyét a kibővített
Európában. A rendezvény résztvevői
vázolták elképzeléseiket az európai
társadalmi modell kapcsán, valamint
megfogalmazták a decentralizációval
kapcsolatos igényeiket. A szakemberek tolmácsolták véleményüket a kormányok és az európai intézmények
számára, miszerint az Európai Unió
bővítéséből, a globalizáció következményeiből és a területi különbségek növekedéséből eredő fontos
kihívások megoldása érdekében erős
és hatékony régiókra van szükség.
A tanácskozás kiemelt kérdésként
a regionális és helyi demokrácia, a

versenyképesség és prosperitás, a
kohézió és szolidaritás témaköröket
elemezte, majd az Európai Unió
Régióinak és Városainak választott
képviselői zárónyilatkozatot fogadtak
el, melyben többek között a következőket fogalmazták meg:
– Az Unióban és tagállamaiban
gondoskodni kell a demokrácia
megerősítéséről, egyben hangsúlyozni fontosságát az európai gazdaság versenyképessége érdekében.
– A csúcstalálkozó a szolidaritáson
alapuló kohéziós politika elveit
támogatja, azaz egyetért az Európai
Bizottság 2007-2013-as pénzügyi
tervről szóló javaslatival, az uniós
GDP 1.14%-át kitevő költségvetéssel. A képviselők úgy vélik, hogy
a 2007-2013-as időszak költségvetési forrásainak 0.41%-a jelentse
a kohéziós politika minimum szintjét.
– Igen az Európai Alkotmányra.
A regionális politika életében mérföldkőnek tekinthető tanácskozás
után a következő hónapokban döntő
szerep vár a régiókra és a városokra
az Európai Alkotmány ratifikálása és
sikere szempontjából, valamint az
európai növekedés és versenyképesség elmozdítása, a regionális politika
hatékony ütemezése és a területi
kohézió megerősítése területén.
-kemöh-

Megkezdte működését a Europe Direct információs egység

EU-PULT ÉS EU-SZEMINÁRIUM
VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET

12 ezer euró támogatást nyert el a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Főosztályának pályázatán áprilisban a Vág-Duna-Ipoly Eurorégió Fejlesztési Kht. A „EUROPE
DIRECT információs hálózat” egysége Tatabányán a megyeháza épületében kezdte meg
működését, majd elsőként a József Attila Megyei Könyvtárban alakította ki az EU-pultot,
május 31-én pedig vállalkozók számára szervez díjmentes pályázati információs napot.
Sikerrel szerepelt az „EUROPE DIRECT információs hálózat” 2005-től
2008-ig terjedő időszakban történő
fenntartására közzétett pályázaton a
Vág-Duna-Ipoly Eurorégió Fejlesztési
Kht., mely elsőként a József Attila
Könyvtárban alakította ki az EUpultot. A Kht. a közművelődési
intézmény partneri közreműködésével
egész évben folytatja az EU-pultok
kialakítását a térség könyvtáraiban.
(A József Attila Megyei Könyvtár
csaknem 300 ezer könyvtári egységet
– könyv, újság, folyóirat, kézirat,
aprónyomtatvány, hanglemez, hangoskönyv, mikrofilm, kazetta, CD-lemez,
stb. – rendszerez, őriz, tár fel, és
bocsát az érdeklődők rendelkezésére.
A látogatók száma éves szinten meghaladja a 100 ezret.) Az intézmény
és az Európai Bizottság Magyarországi
Delegációja közötti szoros együttműködés már két éves múltra tekint
vissza: a könyvtár számára a delegáció
2003-tól rendszeresen biztosít dokumentumokat (könyveket, CD-ket,

szóróanyagokat), amelyek az
intézményen keresztül a megye
településeinek könyvtáraiban is
hozzáférhetővé válnak az érdeklődők számára. A Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs
Főosztályának támogatásával már
több mint egy éve működik a
megyei könyvtárban az EU Vonal.
Az intézmény eddigi, ez irányú
szakmai tevékenysége alapján
kezdeményezett partneri együttműködést a VDI Kht., melynek
keretében a két szervezet az idei
évben további öt helyszínen alakít
ki EU-pultot: a tatabányai, az esztergomi, a komáromi, a tatai, valamint a
nyergesújfalui könyvtárban. Emellett
Tatabányán az EUROPE DIRECT
információs egység irodájában és a
József Attila Megyei Könyvtárban,
valamint az esztergomi és komáromi
városi könyvtárakban az EU-szerver is
hozzáférhető az érdeklődők számára.
Mivel a gazdasági versenyképesség
megőrzése, az európai integráció
közös piacán való sikeres jelenlét
egyik feltétele az információk megszerzésének lehetősége, a Europe Direct
információs egység, valamint partnere,
a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
naprakész ismereteket kínál a Közösségi pályázati lehetőségekről.

politikája, elnyerhető támogatások a
strukturális alapokból
• Hazai pályázati rendszer elemei
• GVOP-pályázatok felépítése
• Pályázati formanyomtatvány - mire
kell figyelni a kitöltés, a pályázat öszszeállítása során
• Támogatásból megvalósított projektek végrehajtása-buktatók
• A 2005. évi GVOP-pályázatok
lényeges elemeinek ismertetése
• Kérdések, konzultáció
A konzultációval egybekötött ingyenes
előadások során az előadók megválaszolják a felmerült kérdéseket, kiemelik
a fontos, gyakorlati tapasztalatokat,
valamint kapcsolják az előadást az
eddigi ismeretanyaghoz és rendszerekhez. A kis- és középvállalkozók számára díjmentes információs nap első
alkalommal 2005. május 31-én várja
az érdeklődőket Tatabányán, a Hotel
A PROGRAM TEMATIKÁJA:
Árpádban, majd júniusban további
2005. évi hazai GVOP-pályázatok
két helyszínen, Komáromban és Tatán
és a vonatkozó EU-pályázati lehetőállnak az érintettek rendelkezésére a
ségek:
szakemberek.
• Az Európai Unió Regionális

MRP ÉS TMOSZ
Évtizedekkel ezelőtt az USA-ban a
vállalkozások tulajdonosai és vezetői
felismerték, hogy érdemes bevonni a
munkavállalókat résztulajdon-juttatással a tulajdonosi körbe. Ezzel egyrészt
szorosan a vállalkozáshoz kötik őket,
ezáltal is jobb munkára ösztönözve.
Ugyanakkor ezzel a nyugdíjas évek anyagi biztonságát növelve hozzá-járulnak a
társadalombiztosításhoz. Ilyen munkavállalói tulajdonszerzést vezettünk be
Magyarországon a 90-es évek elején, és
alkalmaztuk privatizációs technikaként.
A program angol neve (ESOP) után MRP,
azaz Munkavállalói Résztulajdonosi
Program elnevezéssel. Az ilyen módon
tulajdonhoz jutott munkavállalók országos érdekvédelmi szervezete a TMOSZ,
társelnöke Kelemen József.
– Mikor és hogyan indult szervezetük munkája?

– Szövetségünk a Tulajdonos Munkavállalók és Társaságaik Országos Szövetsége közhasznú szervezet,
amely az MRP szervezetek egyetlen érdekképviseleti
szervezete, és MRP Országos Egyesület néven 1992ben az MRP-törvény elfogadásával egyidejűleg jegyezte be a Fővárosi Bíróság. Az 1990-es években az
állami vállalatok gazdasági társasággá átalakítása során a
legjelentősebb mintegy 30 MRP-s privatizáció közreműködésünkkel valósult meg (köztük az országban első
MRP-s privatizációként az Aranypók Rt., a Herendi
Porcelánmanufaktúra Rt., a MASPED Rt., a Középületépítő Rt., a Pátria Nyomda Rt. és a világpiaci márkás
(Puma stb.) műanyag sport- és egyéb cikkeket gyártó
és exportáló szintén piacvezető Pestmegyei Műanyagipari Rt., stb. MRP-s privatizációja).
Állami megbízásból a szövetség magánszemély alapító tagjai készítették az USA-t és Angliát követően
harmadikként a világon az 1992. évi MRP-törvény
tervezetét, 2003-ban pedig a szövetség nyújtotta be
az MRP-törvény piac- és Eurokonform továbbfejlesztését szolgáló módosítását is.
Már a kezdetektől a működő MRP-szervezetek többsége szövetségünk tagja, minden megyében, nagyvárosban és tevékenységi területen vannak tagszervezeteink.

– Milyen szolgáltatásokat nyújtanak tagjaiknak
és azoknak, akik nem tagjai a szövetségnek?

– Jogsegélyszolgálatunk a tagdíjat fizető tagok részére
térítésmentes jogi képviseletet biztosít vitás jogi kérdésekben, de tanácsadó szolgálatunk, oktatási és egyéb
rendezvényeinkkel közhasznú szervezetként mindenki
részére egész éven át rendelkezésre áll. Vállalkozunk
még a munkavállalói tulajdont érintő minden kérdésben
tanácsadásra, jogi képviseletre és projekt készítésre
kedvezményes díjazásért. Ez évtől közhasznú szervezetként a módosított MRP-törvény felhatalmazása alapján
ellátjuk mindazon MRP-szervezetek tisztségviselőinek
a szakszervezeti tisztségviselőket megillető munkajogi
védelmét, amely MRP-szervezet, vagy legalább egy
résztvevője tagja a szövetségünknek
– Napjainkban és a közeljövőben milyen nagyobb feladat megoldása vár szervezetükre?

– Elsőként az országban a közelmúlt hónapok alatt alakítottuk meg a HUNGEXPO Rt. MRP-szervezetét az
Rt. privatizációjában való részvétel céljából, illetve szövetségünk látja el az EU CECOP nevű szervezetének
a Brüsszeli Bizottsággal kötött szerződése alapján működő un. Scope projekt koordinációját. Ez a projekt az
EU-ban szociális gazdaság néven szereplő szektor hazai
szervezeteinek fejlesztését szolgálja (szövetkezetek,
MRP-s /munkavállalói tulajdonú/ gazdasági társaságok,
önkormányzatok és a non profit ún. civil szervezetek).
A projekt alapvető céljai a helyi térségek fejlesztése
érdekében hálózatépítés a hazai önkormányzatok és
az EU ezzel foglalkozó szervezete (REVES) között, e
célból közöttük támogatási célú együttműködési szerződések kötésének elősegítése, és új típusú szövetkezetek
és munkavállalói tulajdonú társaságok létesítésére és
fejlesztésére fejlesztési ügynökég létrehozása.
Az elmúlt évben a kormány meghirdette a járóbetegellátás privatizációját MRP- s formában. A program
végrehajtásához a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül
45 milliárd Ft kedvezményes hitelt biztosítottak. A
programban részt venni szándékozónak tanácsadóként
készséggel segítünk, forduljanak hozzánk bizalommal.

TOVÁBBI ISMERETEK CÉLJÁBÓL
MEGTALÁL MINKET :

CÉL AZ EURORÉGIÓK JOGI
SZEMÉLYISÉGGÉ VÁLÁSA
Esztergomban ülésezett május 4-én és 5-én a
Visegrádi Országok Eurorégióinak Konzultatív
Tanácsa. A Visegrádi Eurórégiók Konferenciáján a felek fő napirendként a területfejlesztés
lehetőségeit, ezen belül a közép-európai közlekedési tengelyre vonatkozó elképzeléseket,
valamint a négy ország pályázati lehetőségeit
tekintették át.

INTERREGIONÁLIS

ÉSZAK-DÉLI TENGELY

EGYÜTTMŰKÖDÉS

A rendezvény második blokkjának
részeként a Helsinki V/C elnevezésű, észak-déli közlekedési
tengely nyomvonalának kialakítására tett javaslatokat ismertette
Hamarné Szabó Mária, az UKIG
igazgatóhelyettese, Fábry György
a FŐMTERV Rt. irodavezetője
és dr. Farkas Károly, a KomáromEsztergom Megyei Közlekedési
Felügyelet igazgatója. A konferencia első napját Ing. Farkas Iván
szlovákiai parlamenti képviselő
előadása zárta az észak-déli transzeurópai korridor mellé telepítendő
beruházások témakörében.
A konferencia második napját Ing.
Judita Nagyová, a Nemzetközi
Visegrádi Alap Kis projekt alapjáért felelős programmenedzsere előadása nyitotta meg, aki a szervezet
felépítéséről, működéséről, a pályázatok támogatási rendszerének
elveiről tájékoztatta a résztvevőket.
Őt követte a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. (KDRFÜ Kht.) képviseletében Kovács Tamás programigazgató, aki az INTERREG IIIC
pályázati lehetőségek keretében
az úgynevezett M.O.D.E.L.E.
(„MOdel of DEvelopment of Local system”, vagyis a Helyi rend-

A Visegrádi Eurórégiók Konferenciájának nyitónapján Agócs István
a Konzultatív Tanács elnöke köszöntötte a megjelent eurorégiók,
a Vág-Duna-Ipoly, a Sajó-Rima,
a Bihar-Bihor, a Duna, az Ipoly,
az Ister-Granum, a Kassa-Miskolc
magyarországi és szlovákiai, a Baltik Eurorégió lengyel és a Silesia
Eurorégió cseh képviselőit.
Az Országos Területfejlesztési
Koncepciót dr. Vida Gábor, a
Magyar Terület- és Regionális
Fejlesztési Hivatal (MTRFH)
régióigazgatója ismertette, majd
Agócs István a régiók szerepét
elemezte az egy éve 25 tagúra
bővült Európai Unióban. Dr.
Szegvári Péter, az MTRFH elnöke a négy visegrádi országot
is érintő kezdeményezésekről, fejlesztési lehetőségekről tájékoztatta
a konferencia résztvevőit, kiemelve
az európai regionális politika főbb
céljait az Európai Unió strukturális politikájának perspektívái
tükrében: elsősorban a 20072013-as időszakra vonatkozóan,
hangsúlyozva a határon átnyúló,
interregionális együttműködések
ösztönzését és támogatását.

szerek modellje) projekt nyújtotta
lehetőségeket vázolta. A rendezvény záró előadásaként a VÁTI
Kht. képviseletében Dr. Horváth
Annamária tartott prezentációt az
INTERREG III Közösségi Kezdeményezésekről, hangsúlyt fektetve
a határokon átnyúló együttműködési programokra.

SZEMÉLYI KÉRDÉSEK,
BIZOTTSÁGOK

A kétnapos konferencia a Visegrádi Országok Eurorégióinak
Konzultatív Tanácsa elnökségének
ülésével folytatódott, amelyen az
eurorégiók elnökei közösen jelölték
ki az együttműködés további irányát, egyeztettek a négy visegrádi
országot érintő területfejlesztési
kérdésekről, pályázati lehetőségekről, valamint 2006. őszéig
meghosszabbították a tanács
soros elnöke, Agócs István megbízatását.
A Kulturális, Idegenforgalmi és
Oktatási Bizottság (elnök: Németh Péter Mikola, Ipoly Eurorégió) eseménynaptárral kiegészített
kulturális értéktérkép megrajzolását
határozta el, amely felméri az eurorégiók területén található kulturális
intézményeket, történelmi nevezetességeket, értékeket. Emellett
a bizottság tagjai az elsősorban
helyi értékek közvetítésére szolgáló
Vándor-szabadegyetem létrehozásának szándékáról is döntöttek.
A Határon Átnyúló Programok
bizottságának elnöke, Fehér Miklós (Vág-Duna-Ipoly Eurorégió)
elmondta: a bizottság konkrét
feladatait a lehetőségek felmérése

után határozzák meg.
Benkő Ferenc (Duna Eurorégió) a
Területfejlesztési Bizottság elnöke
több kérést fogalmazott meg a
Konzultatív Tanács elnöksége számára: szeretnék megismerni azokat
a tanulmányokat, kutatásokat,
fejlesztési lehetőségeket, amelyek
a visegrádi országok területére
vonatkoznak, másrészt a schengeni
határok szabaddá válásáig szorgalmazzák azon határátkelőhelyek
megnyitását, amelyek ma még le
vannak zárva.
Nagy Katalin, az Idegenforgalmi
Bizottság elnöke a turisztikai
vonzerőleltár megalkotását tűzte ki
célul, egyben hangsúlyozta az eurorégiók közvetítő szerepét, illetve
azt a szándékot, miszerint a hazai
(pl. parlament idegenforgalmi bizottsága) és európai uniós szakmai
intézményekhez el kívánják juttatni

bemutatkozó levelüket.
A pénzügyi és gazdasági ellenőrző bizottság képviseletében,
Győri István (Vág-Duna-Ipoly
Eurorégió) kiemelte: elsősorban
gazdasági jellegű feladatokra
koncentrálnak, mivel a Konzultatív
Tanácsnak jelenleg nincs közös
pénzügyi alapja. A most megalakult bizottság elnökévé annak tagjai
Gíber Erzsébetet (Vág-DunaIpoly Eurorégió) választották.
A Környezetvédelmi Bizottságot
képviselve Zsigra Árpád kiemelte:
a grémium tevékenységének egy
részét elsősorban az érdekképviseletben látják, emellett a felszíni vízforrásokhoz kötődő tevékenységet
tartják szem előtt.

PÉNZT, DE HONNÉT?
A Visegrádi Eurorégiók Konferenciájának zárszavában Agócs István

hangsúlyozta: a Konzultatív Tanács
és elnökségének legfontosabb
munkája a közeljövő feladatainak,
teendőinek meghatározása. Ezek
közül kiemelten kell kezelni az
eurorégiók
„identitászavarának”
megoldását a jogi személyiséggé
válással, mivel az európai uniós
tagországokban ez nem tisztázott
jogi kategória. Az eurorégiók számára meglévő források igénylését
közösségi költségvetésből, illetve
a Külügyminisztérium erre elkülönített alapjából lehet fedezni. A
Konzultatív Tanács célkitűzése,
hogy a rendelkezésre álló 55 milliós alap legalább 50%-ához normatív támogatásként juthassanak az
eurorégiók.
Szabó Sóki Andrea
ügyvezető
Vág-Duna-Ipoly Eurorégió
Fejlesztési Kht.

Justicia tanácsai

A MUNKAVISZONY
SZABÁLYAI I.
nélkül megszűnt, nem lehet munkáltaA MUNKAJOGVISZONY
ALANYAI, ALAPVETŐ JOGOK ÉS tó, az ilyen személy vagy szerv által
KÖTELEZETTSÉGEK A
MUNKAVÉGZÉS SORÁN

Következő cikksorozatunkban a talán
legtöbbeket érintő jogviszonytípussal, a munkajogviszonyra vonatkozó
rendelkezésekkel foglalkozunk. Első
cikkünkben a munkaviszony alanyaira
vonatkozó szabályokat, illetőleg az
alanyokat megillető alapvető jogokat
és kötelezettségeket tárgyaljuk. A
munkaviszony alanya a munkáltató
és a munkavállaló. Bár a fogalmak
a mindennapi életben is elterjedtek
és használatosak, érdemes tisztázni,
hogy a munkavégzés szempontjából
mit értünk alattuk. Munkáltató az
lehet, aki jogképes, azaz olyan természetes személy, vagy gazdasági társaság, aki saját neve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségek terhelhetik.
A fentiekből következik, hogy olyan
gazdasági társaság, amely cégbírósági
bejegyzést nem nyert, vagy jogutód

kötött munkaszerződés érvénytelen.
A munkáltató, illetőleg a munkavállaló szempontjából jelentőséggel bír
az, hogy a munkáltatói jogkört ki jogosult gyakorolni. Az erre jogosított
szervet, vagy személyt a munkáltató
a munkaszerződés aláírásakor köteles
megjelölni. Amennyiben olyan szerv,
személy jár el, aki munkáltatói jogkörrel nem rendelkezik, úgy annak
eljárása érvénytelen, kivételt ez alól
az az eset képez, ha a munkavállaló
a körülményekből az eljárási jogosultságra következtethetett.
A Munka Törvénykönyve a munkavállalókra vonatkozóan alapvetően
életkori követelményeket állít fel,
melyek szerint munkavállaló csak a
16. életévét betöltött magánszemély
lehet. Kivételt képez a fenti főszabály
alól, ha a 15. életévét betöltött általános iskolában, szakiskolában, vagy
középiskolában tanuló, az iskolai tanítási szünet alatt létesít munkaviszonyt.
Speciális rendelkezés, hogy nőt és
fiatal munkavállalót nem szabad
olyan munkára
alkalmazni,
amely testi alkatára, fejlettségére
tekintettel,
rá
hátrányos
következményekkel
járhat.
A munkajogviszony általános
jellemzője az aláfölérendeltségi
viszony, amely
lényegében
a
munkáltató utasí-

tási, irányítási, feladat-meghatározási
jogát jelenti. Ez a viszonyrendszer
azonban az Európai Unióhoz való
csatlakozásunkat követően jelentős
mértékben átalakult, már felfedezhetők a mellérendeltségre való törekvések (pl.: munkavállalói rendkívüli felmondásnál is kötelező az indokolás).
A munkavégzés során mind a munkáltató, mind a munkavállaló egymással
együttműködve köteles a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének
megfelelően eljárni, jogaikat és
kötelezettségüket rendeltetésüknek
megfelelően kötelesek gyakorolni,
illetőleg teljesíteni. Ennek keretében
a munkáltatót a munkavállaló köteles
minden olyan tényről, körülményről,
illetőleg változásról tájékoztatni,
amely a munkavégzés szempontjából
jelentőséggel bír. A munkavállalót
a munkáltató vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli, és a
munkaviszony fennállása alatt nem
tanúsíthat olyan magatartást, amely
a munkáltató jogos gazdasági érdekeit
veszélyeztetné. Fontos kiemelni, hogy
a munkaviszony létesítésére, módosítására és megszűntetésére vonatkozó
nyilatkozatot (indokolással együtt)
írásba kell foglalni, illetőleg ezeken
túlmenően is, amennyiben azt a munkavállaló kéri, a munkáltató köteles
valamennyi nyilatkozatát, utasítását
írásban közölni. Ezen alakszerűségi
szabály megsértésének érvénytelenség
a következménye.
dr. Hidas János

KINTLÉVŐSÉG KEZELÉS

A honi média manapság bőséges terjedelemben
foglalkozik az adósságbehajtás újfajta módszerével. Ennek kapcsán kerestünk meg egy jó nevű
céget, amely alkalmazza ezt a metódust. Kun Ferenccel, a Babylon-Sec Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.
– Mit tudhat egy követelést
behajtó cég, amit egy vállalkozás, amelynek kintlévőségei vannak, nem?

emberként. Egy-egy eredményes
beszélgetés során, megismerve a
fizetésképtelenség okát, a megbízó igényeinek maximális figyelembevételén túl igyekszünk a másik
oldalt is segíteni – az eljárás során
minden adós részletfizetési vagy
halasztott fizetési kedvezményben
részesülhet.
Persze az adós szemei előtt a
lehetséges jogi lépések fenyegető
réme is megcsillan. Tudni illik arra
is felhívják a figyelmét, hogy a
nem fizető ellen akár végrehajtást,
felszámolást kezdeményezhet a
partner a megfelelő jogi fórumon.
Ilyen helyzetbe pedig senki nem
akar kerülni.

a követelést behajtó cégek. Ha
viszont jogos az igény, átlagban
90 napon belül siker koronázza
a munkánkat. Ez idő alatt nem
csak a megállapodást hozzuk tető
alá, de általában azt is elérjük,
hogy fizessen a késlekedő. Az
esetek 80%-ában eredményt
tudunk felmutatni, sikerül megegyeznünk az adóssal. Hogy ezt
elérjük, gondoskodunk kollégáink
továbbképzéséről, akik rendszeresen vesznek részt tréningeken.
Eddigi munkánkat fémjelzi, hogy
egyetlen esetben sem került sor
atrocitásra.

– Egy követeléskezelő cég semmivel nem tud többet, mint amit
egy vállalkozás meg tudna tenni,
de a rendelkezésre álló eszközöket
jobban, hatékonyabban tudja felhasználni az eredményes munka
érdekében. A cégek vezetői
– Szenvedő félként akkor
szeretnek mindent maguk intézni,
sem lenne jó önökkel találfőként a pénzügyeket, de ez azzal
kozni…
jár, hogy a kintlévőségekkel nem
– A jelenlegi gazdasági helymarad idejük foglalkozni. Ilyenkor
zetben sokszor meggondolatlanul
lépnek színre a kintlévőségek kevesznek fel emberek kölcsönöket,
zelésére szakosodott cégek. Ilyen
amit aztán nem tudnak fizetni.
esetben egy harmadik, semleges
Közel húszezer ingatlan van az
fél színre lépésének olyan pszichoországban, amelynek árát nem
lógiai hatása van, amely általában – Ha önökhöz fordulnék tudják fizetni. A probléma már
rögtön fizetésre bírja az adóst.
kintlévőségemmel,
milyen a kormány előtt van, erre valami
dokumentumokra van szük- megoldást kell találni. Tavaly
– Hogyan fognak hozzá a ségem?
huszonötezer autót foglaltak le a
behajtáshoz?
– A követelésbehajtónál tett első bankok, fizetésképtelenség miatt.
– Nem kell bennünket összeté- látogatásra már a követelés jo- A cégeknél sem jobb a helyzet,
veszteni az ajtóberúgós módszerrel gosságát alátámasztó szerződés- nagyon magas a körbetartozás.
dolgozó nagyszekrényekkel, akik- sel, hogyha van, a szállítói levéllel Mit tehetünk? Megfontoltabban
nek fő fegyvere a fizikai kényszer. és a számlával érkezzünk, ezekből kell belevágni beruházásokba,
Mi humánusak vagyunk, a jog világosan kiderül, hogy jogos-e az hitelfelvételbe, akkor elkerülhető
határait maximálisan betartjuk. Az igényünk. Vitatható követeléssel a találkozás a követelésbehajtó
adóst nem bűnözőként kezeljük, nem foglalkozunk, és az sem igaz, cégekkel.
hanem szorult helyzetben levő hogy az összes ügyet elvállalják
T.O.
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MAGYAR INTERNET-HELYZETKÉP
Május 18-án ünnepeltük az Internet Világnapját. Ebből az alkalomból időszerű áttekinteni a hazai internetezési szokásokat.

tezők körében ez az arány természetesen magasabb: 83 százalék.
A magyarországi internet-felhasználók 38 százaléka munkahelyéről is, 26 százaléka pedig
valamilyen tanintézményből is
eléri a internetet.
A 14-24 évesek körében
ugyanakkor 62 százalék az
iskolából internetezők aránya
– magasabb, mint azon fiataloké,
akik otthonukban (is) elérik a világhálót (58 százalék); ráadásul
e korcsoport közel egyharmada
tanintézményben internetezik a
legtöbbet.

MÉG
HONNÉT

NETEZÜNK ?

A befejeződött VMR2005
médiakutatás adatai szerint a
14-69 éves, gyakori (legalább
hetente egy alkalommal) internetezők között még mindig a férfiak
és a fiatalok vannak többségben.
Az internet-felhasználó magyarok
59 százaléka férfi, 55 százaléka
pedig 30 év alatti. Azok körében, akik napi rendszerességgel
használják a világhálót, még
erőteljesebben érvényesül a férfias jelleg: 65 százalék a férfiak
aránya, és a napi használók több
mint fele a fővárosban él.
Magyarország legnagyobb online médiakutatásának, a Visitor
Media Research-nek 2005-ös
adatfelvétele során az NRC
Piackutató és a TNS, a magyar
internet több mint 300 pontjáról gyűjtöttek válaszadókat,
hogy információkat szerezzenek
az internet-felhasználókról és a

kutatásban részt vevő 96 honlap
látogatóiról. Az eredmények azt
mutatják, hogy a hetente legalább egyszer internetezők 58
százaléka használja a világhálót
otthonában – a naponta interne-

MINDIG A LEVELEZÉS ?

A legjellemzőbb internetes
tevékenység még mindig a levelezés, valamint az általános
információkeresés: előbbire 96,
utóbbira 91 százalék használja
rendszeresen (legalább hetente)
az internetet. Online magazino-

kat az internetezők 77 százaléka
olvas rendszeresen. Az internethasználat tudatosabbá válására
utal ugyanakkor, hogy évről évre
nő a levelezésen, böngészésen
túlmutató tevékenységeket végzők aránya.
Vásárlás, utazás előtti információgyűjtésre az internetezők 54
százaléka hívja rendszeresen segítségül a világhálót (és csak egytizedük nem használja ilyen célra
soha), gazdasági információkat
56 százalékuk keres legalább heti
rendszerességgel, hivatali ügyek
online módon történő intézése
internetes vásárlást azonban ennél
pedig a gyakori internetezők 35
valamivel többen próbálták már
százalékára jellemző.
ki: 44 százalék vásárolt már így,
SZERETÜNK JÁTSZANI, DE és 10 százalék azok aránya, akik
az online fizetést is kipróbálták.
NEM SZERETÜNK FIZETNI
A 14-69 éves gyakori interneAz internetezők 37 százaléka
tezők 15 százaléka biztos abban,
rendszeresen játszik az interhogy fél éven belül rendelni fog
neten; fizetős szerencse-, illetve
valamit az interneten keresztül,
nyereményjátékokat ugyanakkor
további 27 százalékuk pedig
csak 4 százalékuk szokott játszavalószínűnek tartja ezt.
ni. Hasonló arányok figyelhetők
meg az online tartalmak letöltése
VESSZEN A POP-UP !
esetén is: 40 százalék rendszereA 14-69 éves gyakori internetesen tölt le online tartalmakat, de
zők körében a banner a legelfocsak 4 százalék szokott fizetni is
gadottabb online hirdetési forma:
ezért. Termékek, szolgáltatások
44 százalékuknak ez a kedvence.
rendelésére, megvásárlására a
Csaknem ugyanennyien tartják elgyakori internetezők 6 százaléka
fogadhatónak a nyereményjátékhasználja legalább hetente az
kal egybekötött hirdetéseket (43
internetet, további 31 százalék
százalék), valamint a weblapok,
pedig ritkábban, nagyjából harovatok, fórumok vagy online jávonta ad le online rendelést. Az
tékok szponzorációját (41 százalék). A hírlevélben látott
reklámot az internetezők
35-, a megrendelt reklám
e-mailt 27 százaléka fogadja el.
Az internetezők leginkább a kéretlen levélreklámokkal (spam) és az

egér-követő hirdetésekkel szemben elutasítók, előbbit mindössze
1 százalékuk, utóbbit pedig 2
százalékuk tolerálja, de a pop-up
hirdetések elfogadottsága is csak
6 százalékos.
Ugyanakkor az internetezők valamivel több mint egytizede abszolút elutasító: semmilyen online
hirdetési formát nem fogad el.

PROBLÉMÁK

AZ

INTERNETTEL

A spameknek nem csak az elutasítottsága magas, de az internetezők fele a kéretlen reklámleveleket
az internet második legnagyobb
problémájának tartja. Az első
helyet – megszokott módon – ismét a vírusok foglalták el.
A gyakori internetezők 45 százaléka gyakran, 41 százaléka pedig
alkalmanként szokott spamet
kapni, ennek ellenére mindössze
31 százalékuk rendelkezik saját
vagy a szolgáltató által biztosított
spamszűrő megoldással – az internethasználók fele manuálisan törli
a postaládájába került kéretlen
leveleket.
Forrás: Prim Online

TÁVKÖZLÉSI VILÁGNAP

Május 17 a távközlés világnapja, amelyről
az 1865 májusában alakult Nemzetközi
Távközlési Egyesület (ITU) kezdeményezésére világszerte megemlékeztek.
Yoshio Utsumi, a Nemzetközi
Távközlési Egyesület (ITU)
főtitkára ez évi ünnepi beszédében felhívta a figyelmet arra,
hogy a 2005. Évi Távközlési
Világnap egyben két fontos évfordulóhoz is köthető. Az ITU
140 éve, megalakulása óta
segíti munkájával a világ kommunikációját és dolgozik azon,
hogy a kormányok és az ipari
szektor munkáját összehangolva
elősegítse a globális távközlési
hálózatok és szolgáltatások
kialakulását. Ugyanakkor az
ITU 20 évvel ezelőtt adta ki
a mérföldkőnek számító ún.
Maitland jelentést A hiányzó
láncszem címmel, amely megállapította, hogy a digitális
szakadék alapvetően azokat
választja el egymástól, akiknek

módjuk van az infokommunikáció előnyeivel élni, és azokat,
akiknek erre nincs lehetőségük.
A jelentés megszületése óta az
ITU tudatosan törekszik e szakadék
felszámolására.
Az ENSZ és az
ITU 2003-ban
Genfben rendezte meg az első
világméretű Információs Társadalom Csúcstalálkozót (WSIS),
amelyen
nyilatkozatot
és
cselekvési tervet fogadtak el
a fejlett és a fejlődő országok
közötti — az elmúlt két évtized
során az információs és kommunikációs technológiákban bekövetkezett robbanás nyomán
kialakult — digitális szakadék
áthidalására.
A csúcstalálkozó 2005 novemberében, Tuniszban sorra
kerülő második fázisa a Genfben megfogalmazott célok teljesítését vizsgálja, és felhívja a
figyelmet arra, hogy a politikai
elkötelezettséget mihamarabb
cselekedetekké kell átalakítani.
Hazánk e területen végzett
munkájának komoly szakmai
elismerése, hogy a csúcstalálkozót előkészítő bizottság egyik

alelnökévé
Magyarországot
választották.
A világ figyelmét e küldetésre
irányítva választotta ki az ITU a
2005. Évi Távközlési Világnap
témáját: „Igazságos információs
társadalmat mindenkinek: Ideje
cselekedni!”
Az Informatikai és Hírközlési

Minisztérium stratégiái, programjai és tevékenysége a fenti
célkitűzésekkel
összhangban
célozzák az információs társadalom fejlesztését, az abban
rejlő lehetőségek kihasználását
és ezek révén a digitális szakadék felszámolását határainkon
innen és azokon túl. Az Európai Unió tagállamaként azon
dolgozunk, hogy az információhoz való hozzáférés bárhol,
bárki számára, megfizethető
áron elérhetővé váljon, és hogy
— a tudomány és a modern
technológiák
segítségével
— áthidaljuk a még meglévő
gazdasági és információs szakadékot.
Forrás:
www.ihm.gov.hu

D’ERIK NEM CSAK NYOMOZ,
ŐRIZ, VÉD, OKTAT, KÉPEZ
Néhány évvel ezelőtt csak afféle portáspótlónak tekintették a biztonsági őrőket az emberek, napjainkra
azonban gyökerestől megváltoztak ezeknek a munkavállalóknak megítélése úgy az alkalmazók, mint a
kívülállók számára. Nagy általánosságban olyan embereket foglalkoztatnak a személyi és vagyonőrzési
területeken, akik korábban fegyveres testületeknél
dolgoztak. Van ennek a szemléletnek racionális oka
is, hiszen az ilyen előélettel rendelkezők nyilvánvalóan rendelkeznek fegyvertartási ismeretekkel s egyéb
egyéb feltétlenül szükséges rutinnal, amelyek elengedhetetlenül kellenek ezen speciális szakterületen.
Természetesen ma már nem akadály a kívülről, a civil
életből érkező jelentkezők alkalmazása sem, persze
ha megszerzi a vonatkozó ismereteket, s ezekről készségszinten számot is ad vizsgáztatói előtt.

ÜZLETI POLITIKA A
D’ERIKNÉL

egyetemben, hogy a mostani vagyonvédelmi cégek túlkínálata ellen,
bizonyosan egyféleképpen tudnak
maguknak piaco(ka)t szerezni és
megtartani, mégpedig az igényes és
minőségi szolgáltatás nyújtásával és a
becsületes munka végzésével. Ehhez
persze megfelelő személyi és tárgyi
feltételekre van szükség. A hangsúlyt önkényesen a személyi részre
fektetjük, s úgy tapasztaljuk, hogy a
D’Erik cég ennek érdekében mindent
meg is tesz.

Másfél, két évtizeddel ezelőtt olyan
ritkák voltak a személyi-, és vagyonőrzési cégek, mint a fehér holló.
Igazi kuriózumnak számított egy-egy
nagynevű rendőrtiszt nyugállományba helyezését követően, ha nem
akart egyszerűen foteljában ülve
újságot olvasni, netán valamilyen
személyesebb hobbijának hódolni,
hanem tekintélyét, kapcsolatait, rutinját felhasználva hasznosítani akarta
magát és képességeit, s magánnyoSZAKKÉPZÉSI PROGRAMOK
mozói tevékenységbe kezdett.
Ennek szinte édestestvére – s az Még ma is (vagy talán ma még
alacsonyabb képzettségű katonák, inkább) egyfajta titok övezi a
tevékenységet,
rendőrök, stb. foglalkoztatására magánnyomozói
– az úgynevezett biztonsági, őrzési
feladatkör, amelyről bevezetőnkben
már ejtettünk szót. Napjainkban
azonban – mint oly sok minden
– teljes egészében átalakult ez a fajta tevékenységi kör is, s a megbízók
igenis elvárják a megbízható, korrekt,
pontos munkavégzést. A 2002ben megalakult D’Erik Hungária
Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Kft. ügyvezetője, Rigó Erik is
felismerte cégének vezető társaival

méghozzá nagyon is érthető okok
miatt. Mindig is a titkok szférájába
tartoztak bizonyos információk, ma
azonban az elektronika olybá képes
felgyorsítani az adatok szállítását,
hogy akár perceken belül (lásd
érettségi botrány) arra illetéktelenek
kezébe juthatnak. Jogszabály(ok)
írják körül, ki és milyen formában végezheti eme feladatot, s a munkakör
betöltéséhez szükséges ismereteket
– akárcsak a személy- és vagyonőri
szakképzés területén – megszerezheti
a D’Erik Hungária Kft. szakképzési
programjaiban. Egy kívülálló nem is
gondolná, hogy milyen sokrétű elvárásoknak kell megfelelnie a jelöltnek.
Egyebek mellett, ha még ilyennel
nem rendelkezett, jó kifejező és
kapcsolattartói készséget, problémamegoldó képességet kell szerezni,
ismerni kell alapvető szinten például
alkotmányjogi, polgári jogi, büntetőjogi, büntetőeljárási, államigazgatási
jogi és szabálysértési rendelkezéseket, kriminalisztikai és pszihológiai
alapelveket, módszereket. A személy- és vagyonőrnek képesnek kell
lennie szakadatlan figyelő, ellenőrző
átvizsgáló és támadáselhárító feladatok ellátására. Mindezekre garantált
minőségű felkészítést kaphatnak az
érdeklődők a D’erik-nél Tatán.
Berg Endre

2005-BEN MARTONVÁSÁR LESZ
FEJÉR MEGYE LEGÚJABB VÁROSA
A közel ötezerötszáz lakosú Martonvásárról sokaknak az
első magyarországi „kisdedóvó”, azaz óvoda megalapítója, Brunszvik Teréz és családja, a település egykori urai
jutnak eszébe. A pompás kastély ma is a Közép-Dunántúl
egyik ékessége, ahol több alkalommal vendégeskedett a
világhírű zeneszerző, Beethoven is. Orbán András polgármester hagyományőrzésről, nyári rendezvényekről és a
várossá válásról beszélt lapunknak.
vannak, köszönhetően talán annak
TÖRTÉNELEM
– Az írásos emlékek szerint te- is, hogy egy, de hamarosan két
lepülésünk 1260-től létezik. A autópálya öleli körül Martonvásárt.
mai Martonvásár kialakulását a Arra lenne még szükségünk,
Brunszvik családnak köszönheti, hogy a kistérség összekötő
akik az 1700-as évek második útjait felújítsuk, és a kis falvak
felétől határozták meg községünk között még további utak
életét. A második világháború után épüljenek. Ezzel könnyebbé
a kastélyban jött létre az MTA és olcsóbbá válna a közlekedés a települések között.
Mezőgazdasági Kutatóintézet.

BERUHÁZÁSOK

– 2003. legnagyobb munkája a
közvilágítás korszerűsítése volt, a
külterületekkel együtt. 2004-ben
másik három településsel közösen a
csatornahálózat és a szennyvíztisztító megépítését kezdtük el.. Ezt a
munkát hamarosan befejezzük, ezzel
teljes lesz a közművesítés. Ezután
az útjaink felújítására fordítjuk a
pénzeket. Év végére a jelenleg
két helyen működő óvodánkat egy
helyre költöztetjük.
– A közeljövő legnagyobb beruházása egy sportpálya építése lesz,
ahol egy műjégpályát is felépítünk.
A kistérségi együttműködés keretében Tordason egy uszodát fogunk
építeni. Terveink közt szerepel
egy koncertterem felépítése is,
mert Beethoven zenéje iránt nagy
a kereslet.
– Településünk földrajzi elhelyezkedéséből adódóan mezőgazdasági
beállítottságú. Az új rendezési
tervünkben tervezzük ipari terület
kialakítását is. Érdeklődők már

kat is támogatni fogjuk egy központ
megépítésével, ahol az induló cégek
tudnak telephelyet létesíteni.

TURIZMUS

– Idegenforgalmi látványosság nálunk elsősorban a kastély, ahol egy
Beethoven Múzeum is található,
a barokk templom, az Óvodatörténeti Múzeum és a kastélypark,

VÁROSSÁ VÁLÁS

– Pályáztunk Martonvásár
várossá avatására is. A kemény munka meghozta gyümölcsét, és idén megkapjuk
a városi címet. Ebben sokat
segített településünk szinte
minden lakója és a jelenlegi
mellett a korábbi testületek
is ezen fáradoztak. A lakosságnak a városi cím hosszabb
távon jelentős előnyöket fog
jelenteni, mivel sok szolgáltatás elérhető lesz városunkban is,
így nem kell sok esetben Fehérvárra
utazni.

MUNKALEHETŐSÉGEK

– A településről könnyen megközelíthető (autóval, vasúton) Pest
és Fehérvár, ezért sokan járnak el
dolgozni a két nagyvárosba, azonban körülbelül ugyanennyien járnak
a környező falvakból Martonvásárra
dolgozni. Amennyiben az ipari
parkunk megvalósul, ez az arány
javulni fog. A kezdő vállalkozáso-

mint természetvédelmi terület.
Ötven éve rendeznek nyaranta
Beethoven-koncerteket a Nemzeti
Filharmonikusok előadásában. Az
idén július 16-án, 23-án és 30-án
hallgathatjuk Beethoven muzsikáját
a kastélypark szigetén.
– Az idelátogatók figyelmébe
tudom ajánlani a Martonvásári nyár
nevű rendezvénysorozatunkat. Az
említett koncerteken kívül lesznek
még Dreher lovas napok, könnyűzenei rendezvények, kiállítások és
sok más érdekes program.
Lepsics Gergő

TORDAS TÖRTÉNETÉBŐL…
elvándorlását
megakadályozva.
Évtizedekig a faluból költöztek a
fővárosba, most onnan költöznek
ide a tiszta, rendezett, pezsgő
kulturális életet és sportolási lehetőséget nyújtó kisközségbe, ahol
igazi közösségre találnak. Ennek az
aktív közösségnek és munkájának
tosított a letelepedőknek, 70 évvel köszönhető, hogy a falu fejlődése
megelőzve II. József türelmi ren- a nehéz gazdasági helyzet ellenére
deletét. A Sajnovics család kihalása sem állt meg.
után a birtok ifj. gróf Batthyány
Lászlóhoz került, majd 1875-ben Tordas község Ercsi kistérséghez tarDreher Antal sörgyáros vásárolta tozik, a megalakított kistérségi tármeg az uradalmat és a kastélyt. sulás központja mégis Martonvásár,
A Dreher család egyszer vendégül tagjai pedig Ráckeresztúr, Gyúró,
is látta V. György angol királyt, Kajászó, Baracska és Tordas. Ebben
még mint trónörököst egy vadászat az esetben igen szerencsétlenül
alkalmából.
alakították ki a kistérséget, és jelA két világháború között a földek ölték ki központnak Ercsit, hiszen
már nem tudtak az egész lakosságnak oda nincs kialakított, használható
biztos megélhetést adni. Ekkor meg- tömegközlekedés, – a kiépítése
erősödött a szövetkezeti mozgalom elérhetetlen összegekbe kerülne
gondolata, melynek Podraczky Já- az amúgy is költségvetési hiánnyal
nos evangélikus esperes állt az élére. küzdő önkormányzatoknak – így
A községben 1904 óta működött képtelenség emberi módon bejutni
a Hangya Szövetkezet, melynek állt a városba az ügyeket elintézni.
a székháza, volt hitel- és tejszövet- Ezzel szemben Martonvásáron megkezete. Ilyen előzmények után nem oldott az okmányirodai ügyintézés,
csoda, hogy 1938-ban a Hangya Martonvásáron és környékén az
Szövetkezet Tordast választotta, orvosi ügyelet, és társulási formában
hogy dán mintára szövetkezeti működik művészeti alapiskola, van
mintafalu legyen. A községben építésügyi előadó, szemészet és
lévő, ma is működő középületeket, orvosi labor is. Az élet így szoroa kultúrházat, a vendéglőt, az orvosi sabbra fűzte a szálakat Martonvásár
rendelőt, a Fajtakísérleti Állomást, és a kisebb települések közt, míg
a tornatermet a szövetkezet helyi Ercsivel igen kevés kapcsolat alaösszefogással építette. A további kult ki, csak ezeket a tényezőket
terveket a II. világháború keresz- a döntéshozók nem tartották szem
tülhúzta.
előtt. Ezen az áldatlan állapoton
A falu a 70-es években kezd azonban legközelebb 2007-ben
ismét magához térni. Utak, járdák, tudnak változtatni, ha akad valaki,
közművek épülnek, parkosítanak, aki meghallgatja panaszukat.
építési telkeket osztanak a fiatalok
Vitkóczi Éva

Budapest és Székesfehérvár között félúton, mindkét
nagyvárostól 30 km-re, közel az M7 autópályához és
a 7-es főúthoz, mégis csendes, nyugodt környezetben fekszik Tordas. A terület már a Római Birodalom
idején is lakott volt, s napjainkban ismét kedvelt célpontja a városokból vidékre vágyóknak. Tordas történetéről Farkas János polgármester mesélt.
Tordas község közelében két fontos
római út metszette egymást: az
egyik Aquincumból Tácfövenypusztára, az antik Herculiába
vezetett, a másik északról dél felé.
1943-ban,
vízvezeték-fektetés
közben rá is akadtak néhány Kr. u.
II-III. századbeli római sírra.
Az első írásbeli emlék Tordasról
egy 1235-ben keletkezett okmány, amelyben II. András király
adott engedélyt a Tordasi birtok
eladására.
Egy 1337-es oklevél jelöli ki az
első szabad királyi utat az Esztergom-Dorog-Zsámbék-Bicske-Szent
László-völgy- Kuldó-MartonvásárErcsi-Szekszárd-Mohács-Eszék
vonalon, így az a falu szomszédságában halad el.
A török hódoltság idején a falu elnéptelenedett majd egy évszázadra.
Tordas legközelebbi felbukkanása
I. Lipót uralkodása alatt történik,
mikor Tordas, Gyúró és Kálóz prédiumok nemes Sajnovics Mátyás,
Győr vármegye jegyzője és nemes
Balogh János kezébe kerülnek.
Így került Tordasra a Sajnovics család, melynek egy tagja, Sajnovics
János jezsuita atya, neves csillagász
és finnugor nyelvész, aki munkássága révén a falu büszkeségévé vált.
Az újratelepítés első dokumentuma
az 1713-ban írt úrbéri szerződés,
amely teljes vallásszabadságot biz-

GYÓGYÍTÁS
FELSŐFOKON
Május elseje óta több ország, köztük
Anglia is megnyitotta munkaerőpiacát
a csatlakozó országok előtt, és keresik
az elismert, magyar orvosokat. Dr. Bucsi Lászlót, a Fejér Megyei Szent György
Kórház Ortopéd Sebészeti Osztályának
vezető főorvosát, egyetemi docenst egy
manchesteri magánklinika kérte fel
gyógyító munkára.
– Magyarországon nem jellemző, hogy egy ortopédiai osztályvezető külföldön is dolgozik Az
elmúlt év végén kerestek meg Manchesterből, és
arra kértek, vállaljam el állandóra a munkát. Ezt
nem tehettem, mert nekem fontos, hogy az életemet itt élem ebben az országban. Javasoltam,
hogy ha megoldható, rotációban szivesen részt
vállanék ebben a munkában. Ezt elfogadták, az
ötlet kivitelezését rám bízták, és sikerült összeszednem egy olyan csapatot, akikkel el tudjuk látni
e magánklinika betegeit.
– Ösztöndíjasként már kétszer is hosszabb
időt töltött el Angliában. Mennyiben más ez
a mostani munka?

– A munkavállalást az európai csatlakozás tette
lehetővé. Ez egy dél-afrikai vállalkozók által újonnan épített magánklinika, ahova nem angol orvosokat kerestek. Az elmúlt években érdekes helyzet
alakult ki Angliában. Az angol konzultánsok, akik
olyan főorvosok, mint jómagam, az úgynevezett
SZTK részét az egészségügynek nem igazán szívvel-lélekkel végezték az elmúlt években. Ennek következtében felduzzadt a várólista. Annak idején,
amikor én kinn jártam, három-négy éves várólisták
voltak, és az angol kormány úgy döntött, hogy
a várakozási időt megpróbálja lefaragni pár hónapra.
– Miért alakulhatott ki ilyen hosszú várólista? Kevés volt az orvos?

– Nem. Ennek az oka az volt, hogy ha két-három
évet várnak egy műtétre, akkor a betegek elmennek
inkább a magánbiztosítás irányába, és a magánpraxis fele tolakodnak. Ezt a liberálisabb szemléletű
kormány nem nézte jó szemmel, és külföldi vál-

lalkozókkal csodálatos kórházakat építtetett. A
várólistát nem akarták tovább duzzasztani, ezért
nem angol sebészeket, hanem idegen orvosokat
kerestek meg. A magyar ortopédorvosoknak jó
hírük van, Európa szerte elismert szakemberek.
– Van különbség az itthoni és a kinti munkája között?

– A magánklinika, ahol dolgozom, csúcstechnológiával felszerelt, de hozzá kell tennem: a Fejér
Megyei Szent György Kórház nem sokkal marad
el mögötte. Amikor először Angliában jártam,
megállapítottam, hogy ez az igazi szocialista egészségügy. Ők hozták be az első, valóban ingyenes
betegellátást. Akinek munkaviszonya van, és biztosított az állam által, az ingyenes, teljes körű ellátásra jogosult. Bár az ellátásért nem kell fizetniük a
betegeknek, valahogy nem igazán működik a rendszer, hosszú várólisták alakultak ki, a magánpraxis
irányába tolódott el a minőségi betegellátás. A
hosszú várólista miatt sorra épülnek a fent említett
„újkeletű” magánklinikák, de – ami lényeges – a

beteg ott is ingyenes ellátásban részesül, az intézmény megkapja a betegségek ellátásához szükséges
finanszírozást és az alkalmazottak bérét, stb. ebből
kell kigazdálkodnia a vállakozás vezetésének.
– Milyen a kinti munka?

– Két-, háromhavonta egy-két hetet töltünk kinn,
és ellátjuk a betegeket. Gyakorlatilag ugyanolyan
implantátumokat ültetünk be, mint itthon. Egy
angol-amerikai vállalat terméke az a csípő- és térdprotézis, amivel dolgozunk. Az ortopéd sebészeten magyar orvoscsoport dolgozik. A kinti munkaidő nagyon kemény, reggel héttől este hétig bent
vagyunk. Vasárnap az egyetlen pihenőnap.
– Mi motiválta abban, hogy igent mondjon
a felkérésre?

– Mindenki azt hiszi, hogy a pénz. Természetesen
ez sem elhanyagolható, de a szakmai kihívás ennél
többet jelent számomra. Amikor ösztöndíjasként
kint dolgoztam, 10-15 évvel ezelőtt, kelet-európai, indiai, pakisztáni kollégák, akik szintén ott
voltak, az életüket adták volna, hogy valaha Angliában be tudjanak forogni egy ilyen rendszerbe.
Ez akkor lehetetlen volt. Az európai csatlakozás
nekünk ezt a lehetőséget adta.
– Ön miért választotta inkább az ingázást
Székesfehérvár és Manchester között?

– Tisztában vagyok vele, hogy ez a munka belátható időn belül (kb.:öt év) véget ér. Ez a vállalkozás
Angliában a várakozó lista csökkentése érdekében
jött létre. Itthon jó pozícióban dolgozom, és
gyakorlatilag maximálisan elégedett vagyok a munkámmal. Biztos vagyok benne, ha kimentem volna
állandóra dolgozni, mikor öt év múlva hazajövök,
se itthon, se ott kinn nincs munkám. Ez nem cél.
Ezzel a felkéréssel kaptam egy lehetőséget, hogy
magyarként, európaiként élvezzem a szakmám adta
lehetőségeket ameddig lehet, és ameddig bírom.

– Milyen az angol betegekkel a viszonya?

– Ha valakinek fáj valamije, az orvostól várja a
segítséget. Azok, akik hozzánk kerülnek, döbbenten, de elégedetten távoznak. Csodálkoznak
azon, hogy mi beszélgetünk a beteggel. Egy
angol konzultáns általában csak a legszükségesebb
dolgokat mondja, és az esetek többségében igen
szűkszavúan intézi el a beteget. A betegek egyébként tájékoztatófüzeteket kapnak, amiben minden
információ benne van. Az angol páciensek nagyra
értékelik, hogy mi részletesen elmondjuk, milyen
műtét várható, meddig kell bent lenni, és milyen
szövődmény lehetőségek vannak.
– Számos híradás beszámolt arról a közelmúltban, hogy az orvosok tömegesen
hagyják el az országot, és nyugatra mennek
a nagyobb elismerés és fizetés reményében.
Szakmai körökben hogyan vélekednek erről?

– Sajnos ez reális veszély. Bár az ortopédia egy
olyan szakma, amelyből nem jellemző az elvándorlás. Ez a probléma főként azokat a szakmákat érinti, ahol még a miénknél is megterhelőbb a munka,
gyakran ügyelni kell, az anyagi megbecsülés viszont
alacsony. Valamit lépni kell ez ügyben, de tisztában
kell lennünk azzal is, hogy csak jogszabályokkal ez
nem megoldható. Vannak olyan emberek, akik
elmennek, és olyanok is, akik soha nem hagynák
itt ezt az országot. Én ezek közé tartozom. A
szüleimet, nagyszüleimet az ötvenes években megalázták, lenullázták, mégsem hagyták el az országot. Akkor én, aki elvégezhettem az egyetemet,
elfogadható életszínvonalon élek, biztos, hogy
soha nem megyek el végleg ebből az országból,
bár ezt sokszor megtehettem volna már. Ez nevelés
kérdése elsősorban, és meggyőződésem, hogy a
gyökerekhez ragaszkodni kell, különben csak a lelki
problémák sokasodnak.
Csordás Csilla

XXIV. BICSKEI NAPOK
2005. MÁJUS 13 – 22.
A Bicskei Napok 1979-ben született és valósult meg először, aminek alapgondolata: “... meglevő, vagy születőben lévő értékeink, hagyományaink figyelemfelkeltő bemutatása, ápolására.
Bicske elmúlt és mai arculatának, fejlődésének és változásának bemutatása, kulturális és
művészeti hagyományok teremtése.”
Az idei évben is rendkívül színes programkínálatban válogathatott a közönség. Kiállítások,
sportversenyek, gyermekprogramok, színpadi műsorok és koncertek mellett pünkösdkor Szántó János Bicske, és Kurt König Altshausen polgármestere aláírták a testvérvárosi kapcsolatot
szentesítő dokumentumot. Ott jártunkkor is rengeteg program zajlott a településen.

A programok zömét a Petőfi Sándor Művelődési
Házban bonyolították le.

A gyermekek játékos vetélkedőjét szülő és csemete
együtt szurkolta végig.

Számos színvonalas kiállítás gazdagította a programot.

Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész estjén
zsúfolásig megtelt a színházterem.

Vitéz László örökzöld kalandjai elevenedtek meg a
bábszínpadon.

Gyermeknap Andersen jegyében
Tatabányán

Az önkormányzat és a Közművelődés Háza május 28.
és 29-én közösen rendezte
meg Tatabánya hagyományos gyermeknapját. Az
idei rendezvény különlegessége, hogy a világhírű dán
meseíró
Hans-Christian
Andersen születésének kétszázadik évfordulója állt a
középpontban – ismertette
Bencsik János polgármester. Hozzátette: nem felszínes szórakozással, hanem
a jövendő közösségének
Miglinczi Éva óriásbábjait a rendezvény előtti sajtótájékoztatón
építését elősegítő maradandó élmé- Bencsik János polgármester és Sugár Gabi, a Közművelődés Háza
nyekkel kívánták gazdagítani a ren- munkatársa mutatta be.
dezvényre látogatókat.
olyanok, mint némely ember: ahogy vénülnek, úgy
„Elmondok most egy történetet, amit még gyer- szépülnek, s bizony ezt jól esik látni” – hangzott el
mekkoromban hallottam, de azóta is, valahányszor Andersen Jól van apjuk című meséjéből egy részlet
eszembe jut, egyre szebbnek találom. Mert a mesék a sajtótájékoztatón.
Bencsik János polgármester elmondta: az idén hagyományteremtő
A bátrabbak, és akiknek nagyon melegük volt, a Közművelődés Háza szökőkútjában szándékkal a régi, klasszikus meséket
mártóztak meg.
állították a szervezők a rendezvény
középpontjába. Így újra számba
vehetjük azokat az értékeket, amelyeket az Andersen-mesék jelentenek
az európai és a magyar kultúrában.
Az anderseni mesék és a népmesei
hagyomány sajátosságai mellett az erkölcsi rendíthetetlenség, az elesettek
iránti részvéten alapuló világszemlélet
teszi a meséket a mai olvasó számára
is érdekessé és fontossá – hangsúlyozta Bencsik János.
A kétnapos rendezvényen több ezer
gyermek és szülő vett részt, amihez
a ragyogó, olykor már-már kánikulai
időjárás is hozzájárult.
Reméljük, hogy minél több anderseni mese lopózott be a gyermekek
szívébe. A programokat a helyi vállalkozások több mint félmillió forinttal támogatták.

Gyermeknap Andersen jegyében
Tatabányán

Rajtra készen az óvodások futóversenyének döntős résztvevői.

A boldog győztes.

Hatalmas faliképek készültek
mesefiguráiról – a kis hableány

A rendíthetetlen ólomkatona

Andersen

Nagy sikerű koncertet adott a
Bojtorján együttes.

A rút kiskacsa

A galériában a Dán Kulturális Intézet Andersen
illusztrációk című kiállításának anyagából Matyi
Ágota bábtervező munkáit tekinthették meg az
érdeklődők.

Az UPC jóvoltából két napig ingyen
internetezhettek a gyerekek.

KITÜNTETETT POLGÁRMESTER
ASSZONY
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
(TÖOSZ) április 26-án – elsőként megyei polgármesternek – tűzzománc emlékplakettel tüntette ki
városépítő, a települések közötti együttműködést
elősegítő, szervező és a kistérségi szemléletet erősítő tevékenységéért Kovácsné dr. Horváth Klárát,
Bábolna polgármester asszonyát.
A polgármester asszonyt meglepetésként érte az elismerés, nem
számított rá, hogy a bábolnai alpolgármester és a jegyző, valamint
Grúber Zoltán kecskédi polgármester felterjesztésére kitüntetést
kap. Az indoklásban felsorolt
érdemek közül először városépítő
tevékenységéről beszélt.
– Burgert Róbert ötlete, vágyálma
volt, hogy Bábolnából egyszer
város legyen, az ő kimért idejébe
azonban ez nem fért bele. Nekünk,
utódainak kellett véghez vinni a
folyamatot, aminek eredményeképpen pusztából várossá váltunk.
Az önkormányzat legfontosabb
feladata a megszűnt Bábolna Rt. és
a település szétválasztása, az önálló

arculat megteremtése volt. A megszűnt mezőgazdasági óriástól intézményeket, közműveket kaptunk,
a leválás, a vagyoni megosztás
folyamatos volt. Stratégiánk, hogy
az átvett intézményeket felújítjuk,
korszerűsítjük. Így mára végeztünk
az óvoda, a bölcsőde, az öregek
otthona új épülete, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
székhelye átalakításával. Jelenleg
a polgármesteri hivatal felújítása
folyik. Az rt.-től átvett hetven
hektár földterületből ötvenet
értékesítettünk, ebből épült a
sportcsarnok. Mi vagyunk a szabadidőközpont üzemeltetői, és az
egészségügyi központ tulajdonlási
kérdése is megoldódhat a szakellátás privatizációjával.
Útprogramunk
is
jó úton halad, természeti kincsünk, a
gyógyvíz kihasználása érdekében pedig
tárgyalunk az ÁPV
Rt. Ingatlanhasznosító Kft.-jével a kút
átvételéről. Ha ez
megtörténik, akkor a
lovas hagyományokra és a gyógyvízre
alapozva idegenforgalmilag
még
vonzóbbá tehetjük
Bábolnát.

től tavaly nyárig a Komárom-Bábolna Kistérség területfejlesztési
tanácsának az elnöke is volt, így
van rálátása erre a területre is.
– Összefogással egy irányba gondolkodunk. A kisebb települések
segítése a cél, hiszen önállóan
nem igen tudnának pályázni. A
kistérségi, közös önerő felmutatásával viszont számos probléma
megoldható, így például a banai
és mocsai illegális hulladéklerakók
megszüntetése, valamint az egységes, eligazító táblarendszer
megvalósítása. Megalakult nálunk
is a többcélú kistérségi társulás,
közösen oldjuk meg a többi
településsel a közoktatás, a gyermekjóléti szakszolgálat, a központi
orvosi ügyelet és a belső ellenőrzés
működtetését.
Pályázatainkhoz
készen állnak a projektek, most
például a térség rendezvényeinek
lebonyolítása, és úthálózatának
fejlesztése a célunk.

Bábolna idei rendezvényei közül
kiemelkedik a szeptember 9.-11.
közötti kukoricafesztivál, vagy a
július 11-i veterán motoros-találkozó. De rendeznek hangversenysorozatot, színházi előadásokat
is. A TÖOSZ kitüntetése tehát
jó helyre került, a polgármester
asszony azonban nem ül a babérokon, hanem újabb- és újabb ötletekkel igyekszik fejleszteni szeretett
Kovácsné dr. Hor- városát, Bábolnát.
Veér Károly
váth Klára 2000-

VÍZ, ZENE, VIRÁG FESZTIVÁL
TIZENKETTEDSZER
Június 23-24-25-26-án immár
tizenkettedik alkalommal rendezik meg
Tatán a Víz, Zene, Virág elnevezésű
fesztivált, amely már eddig is többszázezer embert csábított a vizek városába. A nagyszabású eseménysorozat
szervezői ezúttal körültekintőbben
rendezték a város legnagyobbnak tartott megmozdulását, ugyanis a másik,
ugyancsak nagy népszerűségre számot
tartó és rengeteg nézőt vonzó esemény
– a Tatai Sokadalom – idén egy héttel
korábban szerepel a programban. A
Víz, Zene, Virág Fesztivál programjairól Havril Eszter titkártól kaptunk
ismertetőt.

VÍZI PROGRAMOK

ZENEI KÍNÁLAT

A zene a programkínálat lelke a szervezők megfogalmazása alapján. Sokféleségével szinte a fesztivál minden
napján találkozhatnak az érdeklődők,
magától értetődően több helyszínen,
és a legkülönbözőbb ízléseknek megfelelően. Hogy mást
ne említsek, jelen sorok
íróját Budapestról kereste
meg egy neves zenekar
frontembere, hogy szeretnének előadóként
rész venni a nagy
rendezvénysorozaton, de ők nem
tudták felvenni
a kapcsolatot a
szervezőkkel...
Természetesen
útba igazítottuk
a melódiakészítőket. Ismereteink szerint mások mellett
egy huszonhét tagú ír táncoscsoport is
jelezte érkezését, de úgy tudjuk, fel fog
lépni Demjén Rózsi, Roy és Ádám, Berki
Tamás és még sokan mások, akik nagy
népszerűségnek örvendenek mindenütt.

A fesztivál elnevezésében szereplő
víz – amely jelzője is a városnak
– egyik meghatározó helyszíne lesz a
rengeteg eseménynek. Elsősorban az
Öreg-tó a főszereplő, természetesen
a tó környéke és a vár, a sétányok is
ideértendők, amelyek így együttesen
természetes közegét alkotják a fesztiválnak. Lesz a hatalmas vízfelületen
egyebek mellett regatta és kajak, motorcsónak és vitorláshalyók versenye,
hidroplán modellverseny, középkort
A VIRÁG
idéző naszáddal sétahalyózás, vizi kar- Önmagában a virág egy olyan élőlény,
nevál és még számtalan látványosság és amely szépséget, kellemet, szeretetet,
érdekesség.
érzelmeket közvetít. Feltételezzük,
hogy a legelső fesztivál megálmodói sem
véletlenül válaszották
az
eseménysorozat
elnevezésének egyik
eleméül.
Minden
bizonnyal nagy sikerre
számíthatnak a programok keretein belül
bemutatkozó virágkötő
művészek. Állíthatjuk
ezt annál is inkább,
mert az elmúlt években

is megcsodálhattuk több neves virágkötő mester (művész?) kompozícióit,
amelyek megigézték a virágokat kedvelők hangulatát, érzelmi világát. Ezúttal
verseny keretein belül mérhetik össze
tudásukat a virágkötők. Közülük kerül ki
az is, aki a Világkupán fogja képviselni
hazánkat eme gyönyörűséges mesterség
kiemelkedő megméretetésén.
A programsorozat része lesz idén is a
virágkötészeti kiállítás, virágshow, ejtőernyősök csobbanása az Öreg-tóba, a
vízikarnevál, műrepülő bemutató. De
úgy tudjuk, nem marad el a tűzijáték
sem. Önálló grafikai kiállítás lesz az
Eszterházy Kastélyban és helybéli alkotóművészek munkáját tekinthetik meg
az érdeklődők. Úgy tudjuk, a Fesztivál
és a külső helyszínek programjai ingyen
látogathatók. Az eseménysorozat
fő támogatója Tata Város Önkormányzata, a szervező pedig a Víz,
Zene, Virág Fesztivál Egyesülete ez
alkalommal is.
Berg Endre

Stabilnak ígérkezik a THAC sorsa

OPTIMISTA AZ EGYESÜLET ELÖKE
Az 1910-ben megalakított sportegyesület – a THAC
– számtalan sikert, sportgyőzelmeket könyvelhetett be
a jelképes történeti " aranykönyvébe", köszönhetően a
sportolni szerető és a sportot támogató embereknek.
A Tatai Honvéd Atlétikai Club a remek eredményeket
szállító egyéni és csapatsportos szakosztályai elsősorban az önkormányzat és a mélyen zsebükbe nyúló
támogatói nélkül, nagy valószínűséggel már csak múlt
időben kerülhettek volna lapunk oldalaira. Felreppentek különböző találgatások a patinás klub további
életbenmaradását illetően, elhelyezési, területi, edző
és versenyhelyszínek csereberéléséről. A valós helyzetről Komáromi Lajost, a klub elnökét kérdeztük.
ség számunkra. Ennek egyenes
következménye lett, hogy vála– Minden reményünk megvan szút elé kerültünk.
arra nézve, hogy továbbra is életben marad az egyesület. Mint a – Mit ért ez alatt?
háborúhoz, a sporthoz is pénzre – Azt, hogy vissza kellett lépvan szükség. A rövid időn belül tetnünk a labdarúgóinkat az
százesztendős egyesület jószerivel NB II-ben szerepléstől, s vagy
csak a nevében Honvéd”, mivel megszűnik teljes egészében a
“ önkormányzat.
fő támogatónk az
sportegyesület, és ezzel együtt
Az éves szinten tizenöt és fél enyészetté válik Tatán a sportélet,
millió forint, amit számunkra vagy élünk azzal a lehetőséggel,
biztosítanak, minden köszönetet hogy a törvények által megszakiérdemel. Ebből egymilliót ki- bott keretek között értékesítjük a
fejezetten élsportolóink támoga- kizárólagos tulajdonunkat képező
tására kell fordítani (Gyurkovics sportcélú ingatlanjainkat. A túlFerenc súlyemelő- és Ónody élés érdekében ezt az utóbbi
Beáta cselgáncsválogatott, aki megoldást választottuk.
egyébként a Pekingben ren- Megváltóként jelentkezett tavaly
dezendő olimpia reménysége). egy tőkeerős befektető, akinek képEzen túlmenően csak a fenntartás viselői már aláírták azt a dokumentués működtetés költsége egy hó- mot, amely biztosítja számunkra is a
napra számolva, négy millió fo- továbbélés lehetőségét. Egyébként
rint, kilenc szakosztályra vetítve. labdarúgóink jelenleg a megyei I.
Az egyesület megszűnésének osztályban fociznak tovább önveszélye azért került szóba, zetlen szakemberek irányítása alatt,
mert korábbi legnagyobb támo- s amatőr szinten egy abszolút ütőkégatónk – az OMS Hungária pes férfi kézilabdacsapatunk harcol
Kft. – tavaly megszüntette az az NBI/B-ben Basky Péter magas
egyébként kifejezetten labdarú- színvonalú irányítása mellett.
gásra folyósított támogatását. Ez
mintegy 15-18 millió forint volt, – Térjünk vissza a mentő“
amelynek hiánya komoly veszte- övhöz”, azaz költöznek vagy
– Mi a valós helyzet a klub
háza táján?

sem?

– Gyakorlatilag két pályát értékesítettünk a hozzá tartozó
udvarrésszel, összesen 36000
négyzetméter területen. Ismereteink szerint itt többek között bevásárlóáruház, gyógyszertár, posta,
bank stb. fog épülni és működni,
s ez önmagában sem elhanyagolható körülmény, hiszen mintegy
kétszázötven-háromszáz embernek
teremtenek
munkalehetőséget,
egyúttal az önkormányzat is közel
százötven milliós (!) bevételhez
jut. Mindezeken túlmenően a
Fényes fasorban egy új labdarúgócentrumot fognak kialakítani, fel
fogják újítani a központi épületünket, ahol a teremsportok továbbra
is működnek. Ilyenténképpen
tipikus eset alakul ki a mindenki
“
jól jár” helyzetben, hiszen a befektető, az önkormányzat a sport és a
város is jól fog járni.
A sportegyesület további működési feltételeihez szükséges anyagiakat az önkormányzat döntése
alapján továbbra is tizenöt-tizenhat
millió forintban határozzák meg, a
befektető pedig a vételáron túlmenően további négyszáz millió forintot fog fizetni úgy, hogy három
éven keresztül havi bontásban két
és fél millió forintot fizet működési
támogatásként az egyesületnek.
– Végezetül, mi a helyzet
Gyurkovics ügyben?

– Legutóbbi információim szerint
május végére kezünkben lesz az írásba foglalt határozat doppingügyben.
Továbbra is ártatlanságát kell feltételeznünk remek versenyzőnknek,
s reménykedünk a számára pozitív
döntésben. Ha azonban el fogják
marasztalni olimpikonunkat, azt már
nem is akarom kommentálni...
Berg Endre

E HAVI LAPSZÁMUNK TÁMOGATÓI :
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
TMOSZ
Martonvásár község Önkormányzata
Tordas község Önkormányzata
Tatabánya MJV Önkormányzata
Bábolna város Önkormányzata
Balatonfüred város Önkormányzata
Tát község Önkormányzata
Új Atlantisz Ipari Park Kft.

TÁT, A DUNAKANYAR NYUGATI KAPUJA
Táton 2002-ben még az 1965-ös csúcsot is megdöntötte
31 cm-rel az árvíz, hatalmas károkat okozva vonult el
a mérges nagy folyó, a Duna árhulláma. Elodázhatatlan lett egy árvízvédelmi védtöltés megépítése, hiszen
bármikor érhette volna a jövőben is hasonló természeti
csapás a községet. Szenes Lajos polgármester a munkálatok utolsó fázisairól tájékoztatott bennünket.
– Monumentális beruházás
utolsó hónapjait élik…

– Az árvízvédelmi védtöltés megépítése elodázhatatlan feladat volt,
ráadásul sikerült vegyítenünk a
Tátot megkerülő út létrehozásával.
Kuriózumnak számít az öt kilométer
hosszúságú töltés, amelynek tetején
az új, teljesen vízszintes elkerülő út
épül. A beruházás hamarosan – bár
részlegesen – elkészül, reméljük,
augusztusban átadhatjuk a forgalomnak.
– Miért csak részleges eredményről beszélhetünk?

A volt ártér hasznosítására megvannak a terveink, sport- és szabadidőközpont, sportcsarnok és egy kis
uszoda szerepelnek az álmainkban.
Ehhez persze a mellékágak rehabilitációjára, iszapmentesítésére van
szükség.
– Mikor lesz a mostani, első
fázis átadása?

– Augusztus 15-re tervezzük,
Nagyboldogasszony napjára. Azért
is különleges ez a dátum, mert ekkor
lesz negyvenéves Német Nemzetiségi Fúvószenekarunk, és ekkor
ünnepeljük a táti csata évfordulóját.
1685-ben Lotharingiai Károly itt
aratta seregeivel ugyanis első győzelmét a török felett. Ez a hármas
ünnep igazán nagy esemény lesz Tát
életében. Német vendégzenekarok
fellépése, és mazsorett-találkozó
színesíti majd a programot.

– Mert egy fázis még hátravan, az
Unyi-patak bal- és jobb partjának,
valamint a Kenyérmezei-patak
bal partjának visszatöltése. A II.
ütemben reményeink szerint ez is
megtörténik, így a jelenlegi ártérből is árvízmentes zóna válik. Ez a
tisztán vízügyi, állami beruházás kb.
egymilliárd forintba kerül, a mun- – A német nemzetiségi hagyokálatok a jelenlegi alapszerződés mányőrzőkön kívül milyen Tát
kiegészítésével folytatódhatnának. civil élete?

– Sok szép dologról számolhatok
be. Nagyon jó a kapcsolatunk a
római katolikus egyházközséggel,
sokat tesz a településért a Helytörténeti Értékmentő Alapítvány
is. Ők finanszírozták a templom
toronyórájának
korszerűsítését,
azóta harangjelzés adja tudtunkra az
idő múlását. Rengeteg embert mozgat meg a nyugdíjasklub, büszkék
vagyunk csillagász- és kézimunkacsoportjainkra. Önkéntes tűzoltó
egyesületünk is jól működik, nyáron
mennek táborozni németországi
testvértelepülésünkre, Buseckbe.
Működik a foci-, és cselgáncsszakosztály, a legjobb eredményeket
viszont a BVSC-vel közösen
fenntartott diák – ifjúsági birkózó
egyesületünk éri el, legutóbb például Hollandiában a Világkupán
óriási fölénnyel lettek elsők.
– A kultúra és a sport nagyon
fontosak, de milyen lábakon
áll Tát gazdasága?

– Gazdasági fellendülésünk záloga
az Esztergom felőli faluhatáron
kialakított Vállalkozói Övezet.
Nagy infrastrukturális beruházásokat végeztünk itt, 22 milliót a
vízhálózat, 26 milliót pedig az
úthálózat fejlesztésére fordítottunk.
Így kiválónak tekinthető az övezet
kommunális ellátása, nem véletlenül
sok cég szeretne idetelepedni. Jelenleg húszegynéhány vállalkozás
ténykedik itt, többen vásároltak
területet és települtek ki a faluból
ipari jellegű tevékenységükkel.
Sok sikert kívánunk a további munkához, a védtöltés II. üteméhez, az
ipartelepítéshez, a testvértelepülési
kapcsolatok bővítéséhez (Molln
/AUT/, Ebed /SLO/, Kaplony
/ROM/), és találkozunk az augusztus tizenötödiki hármas ünnepen!
Veér Károly

SZÓRAKOZTATÓ CENTRUM ÉPÜL
TATABÁNYÁN
Immár Komárom-Esztergom megye székhelyén is
lesz pláza, azaz szórakoztató és bevásárló centrum.
A kivitelező Galbor Kft. ügyvezető igazgatója, Galántai Péter, és a város polgármestere, Bencsik János a
napokban írták alá a beruházás megkezdését lehetővé tevő előszerződést.
– Az új létesítmény a vasútállomás
szomszédságában lesz – mondta
Bencsik János. – Az üzleteken
kívül négytermes multiplex mozi,
több étterem, bowlingpálya,
Internet kávézó, wellness- és fitnessközpont is lesz az épületben,

valamint a földszintjére költözik
a város autóbusz-végállomása is.
Ezzel egy időben megújul a leendő
városközpont egész környezete. A
beruházók nagyon együttműködőnek bizonyultak a tárgyalások
során, hiszen átvállaltak bizonyos

feladatokat a várostól. Így kerül sor
az aluljáró akadálymentesítésére és
teljes rekonstrukciójára, valamint a
létesítmény megközelítését szolgáló útszakaszok bővítésére, átépítésére. A központba járművel
érkezők részére a tervek szerint
több mint hatszáz parkolóhelyet
alakítanak ki. Az épület terveit
lakossági fórumokon mutatták be
az érdeklődőknek, ahol a tatabányaiak minden kérdésükre választ
kaphattak.

– A beruházás – tájékoztatott
Galántai Péter – rövidebb ideig
tart, mint az előkészítés, reményeink szerint jövő ősszel birtokba
vehetik a létesítményt a tatabányaiak. Nem volt könnyű dolog
a belvárosi projekt előkészítése,
hiszen összhangot kellett teremteni
a beruházók elképzelései, valamint
a város és a lakosság érdekei között. Külön köszönöm Tatabánya
vezetésének szolgálatkész, együttműködő hozzáállását. Így kell
várost fejleszteni, feloldani az
érdekkülönbségeket!

– mondta a terveket készítő veszprémi Pannonterv Kft. képviseletében
Halász István. – Ennek fele bérbe
adható üzletek számára, ez 40-50
kereskedelmi egység megnyitását
jelentheti. Összehasonlításképpen
a régió más hasonló létesítményeivel
elmondhatjuk, hogy az itteni plaza
mésfél-kétszer akkora lesz, mint a
veszprémi, és hasonló nagyságrendű, mint a székesfehérvári.

Megtudtuk, hogy hatalmas az érdeklődés az építendő üzletek iránt,
három nagy céggel már megegyezett
a Galbor Kft. (MédiaMarkt,
– A plaza beépített területe Match, Intercom), most zajlik a 4harmincezer négyzetméter lesz 500 m2-es területek szerződéseinek

aláírása, és hamarosan elkezdődik a
100 m2 körüli helyiségek bérbe
adása. Ami pozitívum, a vállalkozásokra hosszú távon számítanak, így
nem kérnek kauciót ügyfeleiktől.
Érdekesség, hogy a létesítménynek
még nincs neve, ezért a Galbor Kft.
a Radir Rádióval közösen névpályázatot írt ki, amelyre június 17-éig
lehet nevezni. Minden pályázó
ajándékot kap, a nyertes pedig
százezer forinttal és egy exkluzív
ajándékcsomaggal lesz gazdagabb.
Az eredményhirdetésre július hetedikén kerül sor.
Veér Károly

– A szövetség hét csoporttal,
mintegy 80 fővel alakult, nevében
szerepel a Twirling név, amely talán
némi magyarázatra szorul. Ez egy új
sportág Magyarországon, bár világviszonylatban több évtizedes múltra
tekint vissza. Egyesíti a ritmikus gim-

oroszlányi csoportok is.
A versenyt a Tatai Helyörségi
Fúvós Zenekar nyitotta meg, majd
a csapatok bevonulása után Szalay
Gábor országgyűlési képviselő szólt
a versenyzőkhőz és a megjelentekhez. A verseny kora estig zajlott,
jó hangulatban, sikeresen zártuk a
napot. A csoportok sikerekben, élményekben gazdagon utaztak haza.
– A versenynek azonban más tétje
is volt, hiszen azok a csoportok,
illetve egyéni, és páros versenyzők, akik első helyezést értek el,
továbbjutottak a júliusban Siófokon
megren-dezésre kerülő
Parádés
Majorettek Országos Vándorkupa
Versenyre. Nyáron tehát a Tatabányai Katicák Majorette csoport, a

Viviennek adhatta át a címhez járó
szalagot.
– Szövetségünk célja, hogy a
gyermekek kulturáltan hasznosan
töltsék el szabadidejüket, és hogy
a csoportok minél magasabb szinten
tudják elsajátítani a számukra legszimpatikusabb majorette, sport,
szakágakat. Ezek elősegítésére továbbképzéseket szervezünk, melyre
neves szakembereket, sportolókat
hívunk meg. A gyerekek kedvelik
ezt az úgymond továbbképző
szemináriumokat. A fejlődés máris
tapasztalható, hisz az április 9-ei
versenyünkön máris színvonalasabb
versenyszámokat adtak elő a tavalyi
versenyhez képest. Egységes szab-

MÁSODIK VERSENYÉT
RENDEZI A MEGYEI
MAJORETTE SZÖVETSÉG

A 2004. februárjában alakult Komárom-Esztergom
Megyei Majorette, Sporttwirling, Tánctwirling és
Cheerleader Szövetség idén tavasszal már a második
megyei versenyét rendezte, amelyen összemérhették
tudásukat négy korcsoport és a szövetségen kívüli
társulatok versenyzői is. A Szövetség munkájáról és
a versenyről Lovász Mihály elnök beszél lapunknak.
nasztika, a showtánc, az akrobatikus
torna elemeit, amelyhez magas szintű botforgatás társul. A cheerleader
annyiban más a twirlingtől, hogy
akrobatikus elemekre épülő pompom technikát dolgoz fel.
– Szövetségünk által rendezett
április 9-ei versenyünk immáron
a második volt, amelyre megyénk
minden szegletéből érkeztek. A
szári, pilismaróti, tatabányai, lábatlani, szárligeti, héreg-tarjáni, két tarjáni, rédei, bajóti, nyergesújfalui és
sárisápi csoportokon kívül, amelyek
szövetségünk tagjai, részt vettek
még a versenyen a vértesszőlősi és

rédei Napsugár Majorette csoport,
a pilismaróti Dunakanyar Majorette
csoport, a szári Csillag Majorette
csoport és a vértesszőlősi VSE majorette szakosztály utazhat Siófokra.
– Átadásra került a legeredményesebb egyéni Miss Majorette
versenyző díja a Miss Majorette
szalag, amely idén is Tatabányán
maradt! A tavalyi év Miss Majorette Beke Tímea, a saját tanítványának, a tatabányai Katica Majorette
csoport tagjának Bognár Zsuzsanna

ályokra törekszünk, a csoportok egyéniségi igényét szem előtt tartva.
– Szövetségünk taglétszáma egy
év alatt több mint háromszorosára
nőtt, ez számunkra biztató, de
továbbra is várjuk a megyében működő csoportok jelentkezését, akik
részt kívánnak venni Szövetségünk
mindennapjaiban, és tagjai kívánnak lenni ennek az igazán újszerű
szövetségnek.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MAJORETTE, SPORTTWIRLING,
TÁNCTWIRLING ÉS CHEERLEADER SZÖVETSÉG TATABÁNYA
2800 TATABÁNYA, HADSEREG ÚT 138 1/3. TEL: 34/426-414

Az idei hajózási évadnyitóra április huszonharmadikán került sor.
Ez a mostani alkalom különleges
jelentőséggel is bírt. A Balaton
két partján egymással szemben
lévő települések arra az elhatározásra jutottak, hogy az eddigi,
gyakorlatilag csak egy alkalomra,
a szezonnyitóra korlátozódó
kapcsolattartást gyümölcsözőbb
együttműködésre váltják fel.
Ennek érdekében nem csak a két
város polgármestere írt alá együttműködési megállapodást, de a

hatszázmillió forintból.
– A Balaton sikerre van ítélve
– mondta –, és kérte, hogy a
partján lévők még jobban fogjanak össze annak érdekében,
hogy ez be is következhessen.
Krisztin N. László polgármester
mérföldkőnek nevezte ezt a
napot.
– Végre aprópénzre válthatók
azok a lehetőségek, amelyek a
két város együttműködésének
rejtett tartalékában vannak.
Az, hogy a civil szervezetek is

kikötőben.
A köszöntők és a műsor után a
városok képviselői hajóra szálltak, majd a két polgármester és
a Bahart Rt. kereskedelmi igazgatója a tó közepén nemzeti színű
szalaggal átkötött koszorúval
megkoszorúzta a Balatont.
A koszorúzás nem csak a tó
áldozatainak emléke előtti tisztelgés, de a hajózási évadnyitó
jelképévé is vált.
Együttműködési megállapodást
kötött a két horgászegyesület,

MÉRFÖLDKŐ
A KÉT
TELEPÜLÉS
ÉLETÉBEN
Krisztin N. László, Miseta István polgármesterek és Kapocs
Ferenc, a BAHART Rt. kereskedelmi igazgatója az áldozatok
emlékének adózva koszorúzták
meg a Balatont.
két településen lévő, egymáshoz
hasonló tevékenységet folytató
civil szervezetek is.
A badacsonyi kikötőből induló
hajót Fonyódon a Kék Balaton Ifjúsági Fúvós jóvoltából
térzene fogadta. Az Aranyhíd
mazsorettcsoport műsora is nagy
tetszést váltott ki nem csak az
érkező vendégekből, de az
őket fogadó nagyszámú fonyódi
lakosságból is.
A hagyományos köszöntők sorát
Kapocs Ferenc, a Bahart Rt.
kereskedelmi igazgatója nyitotta.
Szólt arról, hogy a 159. hajózási szezonban milyen beruházások
várhatók a hozzávetőlegesen

írnak alá együttműködési megállapodást, lehetővé teszi, hogy
ne felülről vezényelve találkozzanak egymással a települések
lakói. Azzal, hogy a tó közepén megkoszorúzzuk a Balatont,
valójában jelképesen egy fát is
ültetünk, amelynek növekedését
két oldalról figyeljük majd féltő
gonddal.
Miseta István, Fonyód polgármestere a nyíló kapukról szólt,
azokról a lehetőségekről, amelyek ettől a naptól adódnak a
civil szervezetek számára, bízva
abban, hogy 1-2 év múlva már
sokkal több, Badacsonyból érkező embert fogadhatnak a fonyódi

a badacsonytomaji polgárőrség
és a neki megfelelő fonyódi szervezet. Majd a Kolping Család
Egyesület. A műemlékvédelmet
céljául kitűző fonyódi folytatta
a sort.
A két város sportvezetői, valamint a médiumok képviselői
is megállapodást kötöttek arra
vonatkozóan, hogy részt vesznek
egymás rendezvényein, illetve
tudósítanak róluk.
A szikrázó nyári napot is hozó
hajózási évadnyitó baráti beszélgetéssel ért véget.
Forrás:
Badacsonyi Újság

BEMUTATKOZIK AZ ÚJ ATLANTISZ
IPARI PARK AJKA
Ipari parkokat bemutató sorozatunk első részében
az Ajkán működő, Új Atlantisz Ipari Parkról olvashatnak. Régen a „piszkos 12” egyikeként emlegetett város mára megtisztult, parkosítás, virágosítás indult,
és ipari tevékenységre alkalmas területet is kialakítottak. A parkot az Új Atlantisz Ipari Park Kft. kezeli,
nekünk Gulyás Mihály, a Kft. ügyvezető igazgatója
mutatja be.

FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS,

LEHETŐSÉGEK TÁMOGATÁSRA,

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉG

– Az ajkai Új Atlantisz Ipari Park
a hazai ipari parkok közül elsőként
szerezte meg az ISO 9001 és az
ISO14001 nemzetközi minősítéseket. 160 hektáron, a Budapest
Graz autóúttól 0,5 km-re, Ajka
város központjától északra, Ajka
és Bakonygyepes között zöldmezős beruházások céljára létesült.
Budapest irányából az M7
autópályán és az E66-os számú
nemzetközi főútvonalon közelíthető meg, amelyet az Európai
Unió TINA programjának keretében a közeljövőben négysávossá
bővítenek. A város villamosított
nemzetközi vasútvonal mellett fekszik, így része a nemzetközi és az
országos hálózatnak is. 70 km-en
belül a légiforgalmi utas- és teherszállítás lehetősége biztosított. Az
ipari park a városban elhelyezkedő
teher- és személyi pályaudvartól
kb. 1200 m távolságra van. A
település és környéke kvalifikált,
szabad munkaerőforrással rendelkezik, több mint fél évszázados
ipari és munkakultúrával.

– A nemzetközi előírásoknak és megfelelő ipari park létesítését tűztük ki célul.
A Gazdasági Minisztérium által odaítélt
„Ipari Park” címmel rendelkezünk 1997
óta, ennek alapján az ide települő cégek
a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól, a Környezetvédelmi Minisztériumtól, valamint a Veszprém Megyei és
a Regionális Területfejlesztési Tanácstól
pályázatok útján vissza nem térítendő
támogatásokat nyerhetnek el. Ajka Város Önkormányzata munkahelyteremtő
és beruházási támogatásokkal segíti a
betelepülőket. A szakember-utánpótlás
is megoldott, négy középiskola, emelt
szintű nyelvi képzés, technikusképzés,
a Veszprémi Egyetem közelsége révén,
de a speciális képzés iránti igények kielégítését is segíti a város önkormányzata.
Folyamatban van Ajka és térsége vállalatainak együttműködésének konzorciális
szervezése az oktatás és a szakemberutánpótlás színvonalas biztosítására.
Az önkormányzat kezdeményezésére
jött létre a járműipari és gépipari beszállítók konzorciuma is,
amely segíti a térségbe
települő vállalkozásokat a
megfelelő partnerek megCégünk teljes körű infrastrukturális ismerésében.
fejlesztést valósított meg, amely
lehetővé teszi a betelepülők- SZOLGÁLTATÁSAINK :
nek, hogy szennyeződésmentes, Zöldmezős beruházásra
az igényelt közműellátottságú alkalmas, teljes körű
ingatlanon valósítsák meg elkép- infrastruktúrával ellátott
zelésüket.
ingatlanokat értékesí-

tése, „egyablakos” ügyintézéssel,
minden szükséges hatósági engedély beszerzésével, szükség esetén
magyarországi telephely létesítése,
cégalapítás, cégbejegyzés teljes körű
ügyintézéssel.
Cégünk vállalja a beruházás megszervezését és lebonyolítását is, amely
magában foglalja a tervezést, kivitelezést, műszaki ellenőrzést, számla kollaudációt, üzembe helyezést, egészen
a kulcsra kész átadásig – pénzügyi
és operatív lízing konstrukcióban.
Igény szerint tervezünk út- és közműbekötést, kivitelezünk telken belüli út-, parkoló és közműhálózatot,
és nyújtunk működést elősegítő
szolgáltatásokat (pl. parkfenntartás,
hulladékgyűjtés- és szállítás, takarítás,
üzemorvosi ellátás, raktározás stb.).
Partnereinknek segítséget nyújtunk
központi és regionális állami támogatások megszerzéséhez a pályázatok
elkészítésében, menedzselésében, és
a munkaerő felkutatásában, szükség
szerinti átképzésének, továbbképzésének megszervezésében is.
Jövőbeli terveink: az ipari park cím
kiterjesztése az ipari parkkal szomszédos Önkormányzati tulajdonú
területekre, az Önkormányzattal
történő együttműködésünk új alapokra helyezésével az együttműködés
tartami bővítésével a versenyképességünk fokozása.

950 ÉVES
A TIHANYI
APÁTSÁG

A tihanyi apátság alapításásának 950. évfordulójára
emlékező rendezvényen mondott ünnepi beszédet
Mádl Ferenc köztársasági elnök, amelyen elhangzott: az apátság kitüntetett szent helye hazánknak,
hosszú századok során vált kikerülhetetlen részévé
történelmünknek, nemzeti kultúránknak, művészetünknek és irodalmunknak.
Mádl szerint a honfoglalás és az
azt követő országépítés „Európára
szóló nagy teljesítmény volt, s
Tihany ezt a történelmet sugallja
számunkra, kicsiben erről szól”.
A köztársasági elnök kiemelte
az ünnepségen, hogy gyökereink
– magyarságunk, kereszténységünk, európaiságunk – már
történelmünk elején összefonódtak.
Mádl Ferenc emlékeztetett
arra, hogy a tihanyi alapítólevél hitelesen leírja mindazt
„ami az átalakult helyzetben
rögzítendő volt, s amit a
kolostor igazából jelentett”.
Az alapítólevél az 58 magyar közszavával és ragjával,

33 magyar képzőjével nem csak
első és becses nyelvemlékünk,
hanem arról is szól, hogy „a mindennapi gazdasági forgalomban a
magyar nyelv fejlett kommunikációt
tett lehetővé”.
A köztársasági elnök hangsúlyozta,
hogy a tihanyi apátság születése a

Szent István-i keresztényí államalapítás folytatásának tekinthető.
Beszédében Mádl Ferenc arra is
utalt, hogy Tihany csendes helyet
jelent, és „ezt a békét, belső csendet és harmóniát akartuk felidézni
és megélni lélekben, emlékezésben
a mai ünnepen”.
Korzenszky Richárd, a tihanyi apátság perjele a monostor történelmi
szerepét hangsúlyozta, miszerint
a szerzetesek azért éltek ezen a
he-lyen, hogy „művelt legyen e vidéken a föld, az ember, a szellem,
a lélek, hogy rendezettebb legyen
az apátság körül a világ.” A perjel
szerint „lehet Tihany történelmét a folytonos pusztítások történetének tekinteni,
de lehet úgy is szemlélni,
hogy újra és újra megadatott
a bencéseknek az újrakezdés
lehetősége, kegyelme és felelőssége”.
Forrás:
www.mno.hu

Egyre szabadabban

KINYÍLNAK AZ ÁLLATKERT
RÁCSOS AJTÓI
„A cél nem az, hogy minél
vastagabb rácsok mögé kényszerítsük az állatokat, hanem,
hogy olyan jól érezzék itt
magukat, hogy ne is legyen
kedvük elcsavarogni.” – így
fogalmazta meg tömören az
állatkert valódi feladatát és
szellemiségét Endrédi Lajos, a
vadaspark munkatársa.
Valóban, állandó fejlesztés,
megújulás és bővülés jellemzi
az utóbbi években a veszprémi

Kittenberger Kálmán Növényés Vadaspark életét, amelynek
középpontjában az ott élő
állatok jó közérzete, mozgásszabadsága, a látogatókkal
való kapcsolatteremtés közvetlensége áll.
A fejlett európai és amerikai
állatkertekben már évtizedek
óta nem „divat” a rács, és a
ketrec, azok helyett mind jobban igyekeznek megteremteni
az egyes fajok természetes élő-

helyének modelljét. A nemrég
átadott impala-kifutóban, a
flamingóházban, a párducok
és a farkasok otthonában ez
a szándék érvényesül Veszprémben is. És további tervek
is készültek: a nagymacskák és
a csimpánzok rövidesen tágas,
természetes növényzettel borított terepre költözhetnek, nem
kell többé idegesen fel-alá járkálniuk, vagy éppen életúntan
ásítozniuk egy nyolc négyzet-

méteres börtönben.
Új lakók is érkeztek idén, a
kissé fázékony madagaszkári
félmajmok, a varik, az ugróbajnok impalák és néhány ráérős
hüllő. De a régebbi bérlők is
várják a látogatókat, némelyek
ugyan saját rigolyáik rabjai, mint
Garfield, a lusta vadmacska, a
kissé tüskés természetű tarajos
sül, a távolságtartó elefántmatuzsálem, Suzy, mások viszont nem
fogynak ki az ötletekből, hogy
minél jobban produkálhassák
magukat, kiváncsiskodással a
szurikáta, tollborzolással a páva,
násztánccal a strucc, vagy épp

megvető félrevonulásukkal hívják
fel magukra a figyelmet, mint a
párducok és a hóbagoly.
Nem csak az állatkert szórakoztató, az egész völgyet körbe lehet
járni egy árnyas erdei ösvényen,
magyarázó tablókat lehet böngészni, nyaranta pedig játékos
foglalkozásokon vehetnek részt
az ifjú állatbarátok. A közeli
Gulya-dombon lovaglási lehetőség kínálkozik, valamint lovas
bemutatók, sportrendezvények
színesítik a nyári programokat.
Hajdufy Eszter

Becsüljük meg a legendáinkat

84 ÉVES A KÉTSZERES ARANYTROMBITÁS
Tisztelettel kell(ene) adóznunk azok az emberek
előtt, akik valami olyasmit tettek életük folyamán,
amelyre mi átlagemberek nem vagyunk képesek. Milyen bosszantó tud lenni például az, hogy sokan még
ma sem tudják, hogy Papp László nevével illik jelölni
Budapesten az “Arénát”, hogy az egykori Népstadion
ma Puskás Ferenc nevét viseli, hogy “Bozsik” a kispesti küzdőpálya. Persze lehet ötölni-hatolni, hogy
így a rohanó világ, hogy úgy a rengeteg tennivaló meg
miegyéb, ám a tiszteletadás ugyanúgy kiment a divatból, mint az önmagukat sztárriportereknek kiadók
nem tudnak ragozni. Mondják hadaró stílusban, hogy
evvel, meg avval, az ezzel meg azzal helyett, lusták az
egész szám után tizedet, századot, stb. kimondani.
Az ilyen trehány viselkedési stílus feledteti a tiszteletadást is, a még
élő legendáink felé.
Ilyen
nagyszerű
ember él még (hála
Istennek) közöttünk
késő öregkorában.
Ő Kossela Béla kétszeres Aranytrombitás zenész, zseneszerző, szövegírő,
előadóművész.

TATABÁNYÁRÓL ,
TATABÁNYÁRA

A már több mint nyolc évtizedet a háta mögött tudó
Kossela Béla bácsit rengetegen
ismerik a megyeszékhelyen és
azon túl is.
Persze elsősorban itt a mai
közép, illetve idősebb korosztályban élőkre gondolunk,
hiszen elsősorban az ő zenei
ízlésüknek volt kiszolgálója a
neves zenész, aki Tatabányán
született, itt is élt, noha többször nyílt alkalma arra, hogy
akár a fővárosban, akár másutt
nagyobb karriert építhessen,
mint itthon. Igaz a háború alatt
Ausztriában, illetve német

nyelvterületen
szórakoztatta
a katonákat, s élete párját is
kintről hozta haza, mert szíve
mindig is Tatabányáért dobogott.
Amíg külhonban szórakoztatták
zenekarukkal a nagyérdeműt,
egyaránt hódoltak zenei tudástechnikájuknak a “ sógorok”
csakúgy, mint a szövetséges
amerikai katonák. Mondhatnánk, hogy könnyű dolguk volt
Béla bácsiéknak, hiszen nem
csináltak mást, csak” dallamos
“
élőzenét produkáltak estérőlestére, s mint az ma már újfent
kezd közönségigénnyé válni,
érthető, élvezhető, értelmes és
dallamos, fülbemászó melódi-

ákra vágynak az emberek. Nem
volt véletlen a néhai Zámbó
Jimmy sikere sem, hiszen ő is
kiváló művelője volt ennek a
műfajnak, s tudta, hogy maradandót csak eképpen tud(ott)
alkotni. Nos, amikor Kossela
Béla visszatért, szűkebb pátriánkban lett kedvelt és népszerű
előadóművész, persze sok-sok
hasonló kvalitású kollégájával
egyetemben, akikkel együtt
szórakoztatták az embereket.
Rengeteg nevet sorolhatnánk
fel a sikeres zenésztársak közül, ám ezt most nem tesszük.
Egyfelől azért, mert csak a
teljesség igényével lehetne
ezt megtenni, másfelől ez
egyszerűen képtelenség,
hiszen a sok-sok évtized
alatt többen dolgoztak
együtt olyanokkal, akik
ugyancsak megérdemelnének hasonló tisztelgő
sorokat, s ezúttal ez nem
lehetséges.

S ZOCIÁLIS

OTTHONBAN A

KÉTSZERES

A RANYTROMBITÁS

Igazán sikeres életútra emlékezhet vissza Kossela Béla. A
szinte naponta érkező apróbb
– ám fajsúlyában jelentős
– sikerek azonnal tapasztalhatóak voltak produkcióik után.
Egyformán szerették ő(ke)t a
férfiemberek, a hölgyek vonzalmáról nem is beszélve... Nem
volt ennek különösebb titka,
egyszerűen szerettek kollégáikkal zenélni, s az előadásaikkal hatni az emberek érzelmi
világára. Ahogy Béla bácsi

fogalmazta meg egykoron, a
melódia nélküli előadásmód
olyan, mint a szárnyaszegett
madár... Nos ők tobzódtak
a melódiákban, s ezeken keresztül a népszerűségben. Egyébként a szakma is elismerte,
hiszen két alkalommal is neki
ítélték a rangos szakmai díjat,
az Aranytrombitát.
Feleségével - Frici nénivel
- együtt nyertek elhelyezést
Tatabányán az egyik szociális
otthonban. Speciális intézmény ez, nem csak idős embereknek, hanem más, magukról
gondoskodni képtelen, vagy
legalábbis részben gondoskodni tudó elesett embereknek
nyújt otthont. A szakképzett,
gondoskodó nővérek felügyelik
a bentlakókat.
Ottjártjunk
alkalmával
is
meg-győződhettünk egyebek

mellett arról is, hogy például
Kossela Béla bácsi önmagát
meg nem hazudtolva – felesége
szeme láttára – tette a szépet
a gyógyszereket osztó hölgyeknek, ám azok sem maradtak
adósok, igazi szellemi parádriposzt tanúi lehettünk.
Mindenesetre az egykori legendás trombitaművész hangulatára – bár úgy tapasztaltuk,
szellemi képességeinek abszolut birtokában van – magától
értetődően rányomja bélyegét
jelenlegi helyzete. Három gyermekükből két fia már eltávozott
az élők sorából, leánya szokta
látogatni. Eléggé furcsa helyzet
az, amikor egy olyan embert
kell egy szűk, kétszemélyes
szobában látni, aki egyébként
szabadidejében
mindig
is
örökmozgó volt. Szinte a megyeszékhely minden forgalmas
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pontján lehetett találkozni a
legmagasabb - A” - kategó“
riás előadóművésszel,
akinek
mindig volt egy kis ideje baráti
szót váltani ismerősökkel, cimborákkal, kollégákkal. Naná,
hogy le-lecsúszott egy-egy kisfröccs, vagy krigli sör is ilyenkor, azt azonban még az ellenségei (ha egyáltalán lennének
ilyenek) sem állíthatják, hogy
ne lett volna ilyen esetekben
is abszolút kulturált, ráadásul
mindenkivel szemben előzékeny
és udvarias. Sajnos, az életnek
vannak megmásíthatatlan törvényszerűségei. Ilyen például,
hogy születésünket követően
mindannyian öregedünk. Van
kinek ebből kevesebb, van
kinek több jut. Hála Istennek,
mindannyiunk Béla bácsija még
köztünk van.
Berg Endre

TÍZÉVES A GÉP-ALK
Két műszaki diplomával a zsebében,
tizenhat év hajógépészi és hajózási műszaki főfelügyelői munkatapasztalattal
a háta mögött mibe is foghat valaki
manapság? „Természetesen” kisgépek,
kéziszerszámok forgalmazásához, kölcsönzéséhez. Szakáll Tamás 1995-ben
így hozta létre Tatán a Gép-alk Bt.-t,
amely a vizek városa mellett tatabányai
Minimammutjában is kínál szerszámokat minden szakmához.
– Családi vállalkozásként indult a
dolog – meséli Szakáll Tamás –, és
ma is ebben a formában működik.
Nem szeretnénk túlnőni magunkat,
csak azt vállaljuk, amit teljesíteni
is tudunk. Első ránézésre kicsinek
tűnik vállalkozásunk, ám eddig is
komplett üzemeket szereltünk fel
A-tól Z-ig szerszámokkal, a faszögtől a CNC-gépekig. Ez annak
köszönhető, hogy óriási beszállítói
háttérrel rendelkezünk mind a
gyártók mind pedig az importőrök között. Így tudjuk beváltani
szlogenünk ígéretét: minden szakmához, minden szerszám!

– Nincs benne
semmi titok. A
biztos beszállítói
háttér mellett ügyelünk a korrekt
üzletmenetre, ennek köszönhetjük,
hogy visszatérő partnereink vannak. Referenciáink között szerepel
a Műszaki Egyetem, az Aranykocsi Rt., vagy például a Lenon
Systems Kft. teljes felszerelése
szerszámokkal.
– Akkor ez a maximum?
Nincs már hova fejlődni?

– Ezt nem mondtam. A térségben, tehát Komárom-Esztergom
megye nyugati felében nagyke– Van-e valami különleges reskedést szeretnénk létrehozni,
titka a Gép-alknak?
amely a gazdaboltokat és a

szerszámok terítőit látná el. Erre
jó eséllyel pályázhatunk, hiszen
hátunk mögött áll a kiváló szerszámokat gyártó és forgalmazó
cég, a Hitachi, amelynek márkaképviselete vagyunk.
Gratuláltunk a tíz éves évfordulóhoz, amelyet sajátos módon munkával, nyitott hétvégével ünnepelt
Szakáll Tamás és csapata. Ebben a
Hitachi busza is segítette, amelyben számos újdonságot, gépcsodát vehetett kézbe, ismerhetett
meg az érdeklődő közönség.
Veér Károly

KULLANCS-INVÁZIÓ
Az általuk terjesztett egyik
legveszélyesebb betegség,
a Lyme-kór ellen még nincs
védőoltás. Évente mintegy
900-1300 új beteget
regisztrálnak. Itt a jó idő,
és itt vannak a kullancsok.
Szakértők szerint az idén
- a korábbi évekhez hasonlóan - sok vérszívóra
számíthatunk.
Az
általuk
terjesztett
egyik legveszélyesebb betegség, a
Lyme-kór ellen
még nincs védőoltás, ezért
kirándulás után
vizsgáljuk át magunkat. Ha néhány órán belül kivesszük a kullancsot,
kisebb az esély a fertőzésre. Évente 900-1300
új Lyme-kórost regisztrálnak. Általában fejmagasságban várakozik a kullancs,
hogy áldozatára akaszkod-

jon. A vérszívó terjeszti az
emberre veszélyes vírusos
agyhártya- és agyvelőgyulladást és a lyme-kórt. Kiss
Annában állítólag évtizedekig lappangott a kór, mire
kezelni kezdték. 1992 ta-

vaszára
tünetmentessé vált, holott
addigra már a munkaképessége mintegy 90 százalékát
elveszítette az izomfájdalmak és más egyéb ízületi
problémák miatt. Amíg az
agyhártya- és agyvelőgyulladás ritka - minden ezredik,
tízezredik kullancscsípés viszi át - a Lyme-kórt minden

második kifejlett kullancs
hordozza, de csak 4 százalékuk fertőz. A legveszélyeztetettebb
terület a Dunántúl
és Észak-Magyarország. Felismerni a kórt nehéz,
még a gyűrűsen
növekvő bőrpír
is utalhat más
betegségre. Dr.
Lakos
András,
infektológus a Híradóban
elmondta,
hogy ha valakinek a
kullancsában ott van a
lyme-baktérium, az még
nem jelenti azt, hogy ő meg
is fertőződött. Sőt, csak
néhány százalék a valószínűsége, hogy átvivődik a
fertőzés. Az orvos szerint
ezért speciális laboratóriumi
vizsgálatra van szükség a
sok felesleges antibiotikumkezelés helyett.

A DÉVAI MISSZIÓ SOFŐRE
VOLTAM
A rendszerváltás idején megfogadtam, hogy 20 évig nem utazom Romániába,
annyi borzalmat láttam. Most szegtem meg a fogadalmamat. A televízióban
láttam Böjte Csaba atya elszántságát, aki modern kori Szent Ferenc módjára a
semmiből épített birodalmat a Déva környéki gyerekeknek.
Húsvét után, április elején indultunk útra, Dévára. Vonzott az
élmény. Megismerni a dévai Szent Ferenc Alapítvány missziós
tevékenységét. A Peron Music Alapítvány képviseletében
utaztunk, kísérve az Érted Alapítvány munkatársait.
Az indulás előtt több filmet néztem végig a gyermekotthonról. Magam is foglalkozom itthon állami gondoskodásban élő
gyermekekkel. Érdekelt egy másik országban működő hasonló
tevékenység. Talán a magyar gyermekek miatt is, hiszen ott
mindenki beszél magyarul. Talán azért, mert ott is alapítvány
végzi a missziót.
Tatabányától 500 km-re és 8 óra útra van Déva. A határ
román oldalán izgalommal vettük a kanyarokat. Déva várát jó volt
megpillantani. Eszünkbe jutott a legenda, és akkor már benn járt
autónk a városban. A főút mellett lakótelep kezdődött. A ferencesek épületéhez közeledtünk. Billa, McDonald’s, Shell kút,
építkezés, gyerekek. Megálltunk a gyermekotthon udvarán. Éva
várt bennünket a vendégház előtt. Az egyik lakásotthon vezetője több dolga közepette szánt időt ránk. Rövidesen előkerül
Kolozsvári Tibor igazgató. A nagyon fiatal, vékony alkatú vezető
mosolyog, és röviden tisztázzuk, hogy az interneten már többször
cseréltünk eszmét.
Hamarosan előkerült Böjte Csaba atya is. Az üdvözlésen túl
gyorsan megbeszéljük rövid ott tartózkodásunk programját.
Miután a dévai misszió felnőttjei rendkívül elfoglaltak,
örülök, hogy az otthoni rádió számára interjút készíthetek Csaba atyával. Az igazi aszkéta alkat
röviden vázolja a Szent Ferenc Alapítvány
terveit. Petrozsényben ősszel készülnek
iskola nyitására. Májusban Szovátán
lesz alapkőletétele egy új kilenc szobás
intézménynek. Megköszöni azokat az adományokat, melyek eddig érkeztek Tatabánya
és Tata környékéről. Kérdésünkre pontosítjuk, milyen adományokra van pontosan szüksége a dévai gyerekeknek.
Az interjú után együtt vacsorázunk a kicsikkel. Az étterem
egyben közösségi terem is. A gyerekek nyitottak, kedvesek. A konyha azonban aligha felelne meg az EU konyhai
követelményének. Tejbegrízt ettünk.
Látogatásunk célja elsősorban, hogy jobban megfogalmazzuk a támogatás lehetséges formáit. Közeleg
Románia EU-csatlakozása. Talán mást is adhatunk az
adományok mellett. Segítséget pályázatírásban, esetleg

közös projektek kidolgozásában tudunk
gondolkodni.
Másnap, a reggeli után jóban vagyunk
Ádival és Palival. A kisiskolások kézenfognak és végighúznak a ferencesek épületén. Alsó folyosón adománytenger. A
kanyar után óvoda. Az ódon épület
emeletén a suli. A laza körültekintés
után órakezdésig együtt játszunk.
Mindannyian csatlakozunk az aznapi
munkához autóstul. Két mikrobusz
raktere telik meg adományokkal. Az
egyikkel Böjte Csaba indul útjára. A
másik kisbuszt magam vezetem. Tibor,
az igazgató, átadja a kocsi papírjait és
a kulcsokat. Kollégám, Pap Tibor, a
Citroent is kinyitja. Kolozsvári Tiborral
hosszasan csak úgy beszélgethetek, ha
egész napra egy autóba ülünk. Feladat
adott. Meglátogatjuk a Zsil völgyét.
Ruhákat viszünk Vulcánba, és gyerekeket kell visszahoznunk olyan szülőktől,
akik nem hozták vissza Dévára őket. A
táv előttünk oda-vissza 160 km. Az Érted Alapítvány és a Peron Music Alapítvány munkatársai mellett három német
fiatal önkéntes is velünk jön. Egy fiú és
két lány. Drezdából és Brémából jöttek
egy évre a misszióba. Szerények, alázatosak. Keveset már tanultak magyarul is.
Velünk igyekeznek magyarul beszélni.
Az út kezdetén szörnyű a gyanúm.
Az út minősége Dévát elhagyva olyan
gyorsan romlik, hogy lassul a tempónk.
Aztán kátyúk milliói következnek.
Hunyadot elérve láthatjuk a szocialista
Románia örökségét. Ipari terület, halott
táj. Petrozsény felé közeledtünk a bukaresti főúton. A hegyekben, úgy érzem,

nem is úton megyünk. A havas csúcsok
és a csodálatos természeti adottságok
mellett katasztrofális szegénység érzékelhető. A Zsil völgye bányászaira
emlékezhetünk. Volt emlékezetes tettük. Ma azonban a völgyben nincs
munka 150000 ember számára.
Vulcánban az ottani szegénytelepre
érkezünk. Olyan, mint a Mésztelep,
vagy rosszabb. Tibor „atya” mindenkivel próbál beszélni. Gond van bőven.
Az autókat lezárjuk. Magyarul beszél itt
mindenki.
A ruhaosztás csődületté fajul. A ruhák
felét kiosztjuk, aztán elindulunk Vulcán
lakótelepi része felé. Az autó alig halad
öttel a kátyúk között. A lakótelepet
a tervezők a hegy tetejére építették
10 emeletes épületekből. Tonnányi
szemét. Kiégett, ablaktalan lakások.
Mérhetetlen szegénység. Egy kislányt
keresünk, és közben néhány zsák ruha
ismét gazdára talál.
Petrozsény felé vesszük az irányt. A belvárosban megnézzük a szeptemberben
átadásra kerülő iskola és lakóotthon
felújítás alatt álló impozáns épületét.
Nagy. Ki fogja ezt befűteni?
Petrozsényből a havas csúcsok felé
Zsiecbe indulunk három kisgyermekért.
A szegénység itt is nagy. Ruhákat hagyunk a helybelieknek. A három koszos,
pici gyerek sír. Tibor vigasztalja őket
szeretettel, és rövidesen nyugalom lesz
a zötyögő autóban. Visszafelé más utat
választunk Hunyad felé. Megállunk egy
magyar családnál, akik az államtól most
kapták vissza családi rezidenciájukat.
Ekkorra már délután van, a picik kialudták magukat, és magunk is
élményekkel vagyunk tele.
Az igazgató úrról mindent megtudtunk. Az alig 30 éves irányító, lehetett volna cégfejlesztő,
tréner tanulmányai alapján.
Most várják első gyermeküket
feleségével, de tulajdonképpen

600-ról kell gondoskodni. A gyerekek
elhelyezése, etetése, oktatása és egészségügyi ellátása csak alap, amelyhez
kevés állami támogatás jut. A felnövekvőket magyarul tanítják beszélni, olvasni,
imádkozni, énekelni. Arra tanítják őket,
hogy mindenkor, minden helyzetben segítsék egymást. Erdélyben kívánják segíteni boldogulásukat. Ismerik a Szózatot,
a Himnuszt. A nagyok továbbtanulása,
szakmához jutása is előkészített lehet,
mert földet, állatot gondoznak, asztalos
szakmát tanulhatnak. Főiskolásaik Kolozsváron tanulnak.
Hunyadon a vár a látványosság, de
mi két gyereket keresünk egy olyan
lakótelepen, ahol a szegénység és a nihilizmus az úr. A koszból varázsolják elő
a kicsiket. A szülő fiatal anya, akinek a
családja jóváhagyja a dévai elhelyezést.
Talán a két kislány jövője más lehet, ha
Déván nevelkedhetnek, mint a kiégett,
koszos lakótelepi házban. Este együtt
énekeltünk és gitároztunk a gyerekekkel.
A velünk érkezett 5 kicsi tisztára mosva,
szépen felöltöztetve. Gyönyörűek.
Boldogtalanságnak nyoma nincs. A dalolás után lakásotthont nézünk. Reggel
utoljára pontosítjuk azon adományok
körét, amelyre szüksége van Déván a
gyerekeknek.
Az indulás napján Kányádi Sándor szavait hallottam: „Első a nemzet, második
a család, utána az egyén.”
Szép üzenete Déván is él – a mai
napon is.
Cserteg István
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DVD-AJÁNLÓ
APOLLO 13 (APOLLO 13, USA, 1995)

R.: Ron Howard
Fsz.: Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise, Ed harris
Megjelenés: május 3.

Ron Howard 9 Oscar-díjra jelölt filmje az Apolló 13 igaz történetéről szól. Egy lélegzetelállító
film a bátorságról, a hitről és a leleményességről: mikor az Apollo 13 több ezer mérföldnyire
a Földtől sérülést szenvedett, az asztronauták és a földi személyzet minden ügyességére
és találékonyságára szükség volt ahhoz, hogy a baleset ne tragédiaként, hanem az emberi
leleményesség diadalaként kerüljön be a történelemkönyvekbe. A film duplalemezes változatban,
két audiokommentárral és alapos werkfilmekkel fog megjelenni.

CSILLAGKAPU (STARGATE, USA, 1994)
R.: Roland Emmerich
Fsz.: Kurt Russell, James Spader
Megjelenés: május 31.
Roland Emmerich, olyan nagyszabású látványmozik rendezője, mint A függetlenség napja, a
Holnapután és a Godzilla ezzel a nem kevésbé látványorientált sci-fiben tört be a köztudatba.
A Csillagkapu új magyarázatot ad a piramisoknak (Däniken-rajongók előnyben :), a címszereplőt
megtaláló hősök számára pedig életre szóló kalandot kínál. A régóta várt kaland új szinkronnal,
valamint a rendező és a producer közös audiokommentárjával fog megjelenni.

CSODÁLATOS JÚLIA (BEING JULIA, USA/MAGYARORSZÁG, 2004)
R.: Szabó István
Fsz.: Annette Bening, Michael Gambon, Jeremy Irons
Megjelenés: május 18.

A Csodálatos Júlia a szerelem, az ebből egyenesen következő bolondság, bosszú és felfordulás története,
amely a harmincas évek londoni színházi világának kulisszái között játszódik. Szabó István nemzetközi
karrierje újabb állomásán csupa világsztárral forgatta W. Somerset Maugham regényének új filmváltozatát. A
címszerepben parádézó Annette Bening Júlia megformálásáért számos nemzetközi díjat besöpört – köztük
a legjobb színésznőnek járó Arany Glóbuszt -, és jelölték az Oscar-díjra is! E jeles komédia magyar
szinkronnal, interjúkkal és rövid dokumentumfilmmel felszerelve kerül piacra.

AZ ELNÖK EMBEREI – 1. ÉVAD (WEST WING – SEASON 1., USA, 1999)
Fsz.: Martin Sheen, Moira Kelly, Rob Lowe
Megjelenés: május 12.
Az Elnök emberei segítségével a politika világába nyerhetünk betekintést – egy olyan világba,
amelyről mindenkinek van véleménye, amihez látszólag mindenki ért, de amiről eddig talán senki sem
gondolta volna, hogy ennyire izgalmas, fordulatos és szórakoztató is tud lenni. A népszerű sorozat
első évadja 4 lemezen fog megjelenni olyan exkluzív extrákkal, mint audiokommentár, kivágott jelenetek, dokumentumfilmek a forgatásról, valamint bakiparádé.

MARTIN SCORSESE GYŰJTEMÉNY (MARTIN SCORSESE COLLECTION, USA, 2005)

R.: Martin Scorsese
Fsz.: Robert De Niro, Harvey Keitel, Ellen Burstyn, Jodie Foster, Joe Pesci
Megjelenés: május 24.
Az amerikai filmtörténelem egyik legmeghatározóbb rendezője, a nagysikerű Aviátor, New York bandái,
A taxisofőr, Dühöngő bika című filmek atyjának három kevésbé ismert, de annál kultikusabb
filmjét (Ki kopog az ajtómon, Alice már nem lakik itt, Lidérces órák), valamint direktori
pályájának egyik legzseniálisabb munkáját, a Nagymenők új kiadását vihetjük haza e remek
díszdoboz részeként. Valamennyi film fel lesz vértezve a rendező kommentárjával, valamint
régi és új werkfilmekkel.

