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JUBILEUM, PROGRAMOK 
ÉS ÚJ FORMÁTUM

Kicsi a hely, rövidebb a megszokottnál a főszerkesztő hozzászólásának tere. Pedig amint 
látják, Kedves Olvasóim, formátumunk megváltozott, nagyobbak, szebbek lettünk.
Köszönhető mindez támogatóink, hirdetőink bizalmának, olvasóink pozitív visszajel-
zéseinek, kiadónk bátorságának.
Apropó, kiadó. A hátteret biztosító KEM-Bridge Net az elmúlt időszakban ünne-
pelt, öt éves lett a cég. Tapasztalt vállalkozók mondják, hogy az ötödik év a legnehe-
zebb, aki ezt túléli – akárcsak a párkapcsolatban a hetediket – az már stabilan működni 
fog. Így legyen. A túlélés nélkülözhetetlen eleme a fokozatos megújulás, nos ennek 
első gyermeke magazinunk forma- és alakváltása. Aztán hamarosan jönnek az egyéb 
újdonságok is – gondolom -, de ez már az ügyvezetés és a menedzsment dolga.
Ha mostani, nyári, összevont lapunkat forgatják, akkor kevesebb olvasnivalót talál-
nak a megszokottnál, ám ez nem munkatársaink lustaságát jelenti, hanem azt, hogy 
határozott igény mutatkozott régiónkban egy olyan kiadványra, amely összegyűjti 
egy adott időszak legfontosabb rendezvényeit, programjait.
Nos, mi most megtettük ezt. Ha bárki, bármilyen eseménnyel hiányzik, az nem a mi 
bűnünk, ugyanis az év elején a régió valamennyi polgármesteri hivatalának küldtünk egy 
levelet, hogy várjuk éves programtervüket. Van, ahonnét kaptunk, van, ahonnét nem…
Sok esetben tehát maradt az Internet, egyéb források, ennyire telt. Bízom benne, 
hogy így is haszonnal forgatják nyári, kora őszi programajánlatunkat. Kellemes pihe-
nést, jó nyaralást kíván a főszerkesztő:          Veér Károly



Június 3-szeptember 11.
Almádi Nyári Fesztivál, Balatonalmádi 

(88) 438-011, (88) 438-956, (88) 574-455,
www.pkkk.hu; pannoniakultura@invitel.hu

Június 19 - augusztus 20.
Vászolyi Nyár, Vászoly 

(87) 445-053 
www.vaszoly.info, vaszoly1@axelero.hu

Július 8 - 17.
Balatoni Kapunyitó Kulturális 

Rendezvénysorozat, Balatonkenese 
(88) 594-500

Július 15 - 17.
Hal7vége, Csopak 

(87) 446-250
www.csopak.hu

Július 16.
Esti Félmaraton, Balatonalmádi 

 (1) 367-3234

Július 16 - augusztus 27.
FüredFest, Balatonfüred, Szabadtéri Színpad

(87) 480-196

Július 17.
Fűzfői Átúszás, Balatonfűzfő 

(1) 367-3234
www.marathon.hu, iroda@marathon.hu

Július 22 - 24.
Felsőörsi Napok, Felsőörs 

(87) 577-210
felsoorsonkormanyzat@axelero.hu

Július 22 - 24.
180. Anna-bál és Kísérőrendezvényei, 

Balatonfüred, Anna Grand Hotel
(87) 580-480

Július 22 - 24.
Pécselyi Falunapok, Pécsely 

(87) 445-040

Július 22 - 24.
Kékszalag Vitorlásverseny, Balatonfüred 

(87) 343-462
 

Július 22 - 24.
Bor7vége, Csopak 

(87) 446-250
www.csopak.hu

Július 23.
Almádi strandátúszás, Balatonalmádi 

(1) 367-3234
www.marathon.hu, iroda@marathon.hu

Július 28 - 31.
Almádi Napok, Balatonalmádi 

(88) 438-011, (88) 438-956, (88) 574-455,
www.pkkk.hu, pannoniakultura@invitel.hu

Július 29 - 31.
“Balaton Tour” Balaton-kerülő Túra és 

Verseny, Balatonalmádi 
(1) 367-3234
www.marathon.hu, iroda@marathon.hu

Július 29 - 31.
Autós7vége, Csopak 

(87) 446-250
www.csopak.hu 

Július 31.
Balatoni Templom Koncertek, 

Balatonfűzfő, Vigh Andrea (hárfa)
www.forraskoncert.hu
jakobi.koncert@enternet.hu

Augusztus 1.
Balatoni Templom Koncertek, Vörösberény,
Tokody Ilona (szoprán), Vigh Andrea (hárfa)
www.forraskoncert.hu
jakobi.koncert@enternet.hu

Augusztus 5.
Balatoni Templom Koncertek, Balatonkenese, 

Vigh Andrea (hárfa)
www.forraskoncert.hu
jakobi.koncert@enternet.hu

Augusztus 6.
Almádi Strandátúszás, Balatonalmádi 

(1) 367-3234, (1) 367-3406, (70) 315-0505,
www.marathon.hu, iroda@marathon.hu

Augusztus 6 - 21.
Balatonfüredi Borhetek, Balatonfüred 

(87) 580-480
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Augusztus 7.
Balatoni Templom Koncertek, Csopak, 

Hajnóczy Júlia (szoprán), Vigh Andrea (hárfa)
www.forraskoncert.hu
jakobi.koncert@enternet.hu

Augusztus 7
Öbölátúszás, Balatonfüred 

(87) 580-480

Augusztus 8.
Balatoni Templom Koncertek, Vörösberény,
Gulyás Dénes (tenor), Vigh Andrea (hárfa)
www.forraskoncert.hu
jakobi.koncert@enternet.hu
 

Augusztus 12 - 21.
Almádi Borfesztivál, Balatonalmádi 

(88) 438-400

Augusztus 13 – 21.
Csopak Napok, Csopak 

(87) 446-250
www.csopak.hu 

Augusztus 18 - 20.
Fűzfő Napok, Balatonfűzfő 

(88) 451-056, (20) 924-2567, (20) 924-3038
muvkpfuzfo@invitel.hu

Augusztus 18 – 21.
Alsóörsi Nyárbúcsúztató, Fesztivál Alsóörs 

(87) 447-192, (87) 447-195
hivatal@alsoors.hu, www.alsoors.hu

Augusztus 20.
Szent István Nap, Királyszentistván 

(88) 589-920

Augusztus 27 - 28.
Balaton Kör Vitorlás Túraverseny, 

Balatonkenese-Balatonaliga
(1) 367-3234, (1) 367-3406, (70) 315-0505
www.marathon.hu, iroda@marathon.hu

Szeptember 3.
Balaton Kör Vitorlás Túraverseny, Balatonalmádi 

(1) 367-3234
www.marathon.hu, iroda@marathon.hu

Szeptember 3.
Sárkányok Napja, Szentkirályszabadja 

(88) 467-135
szbaratikor@freemail.hu, www.gportal.hu/szabadi

Szeptember 9 - 10.
Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költőverseny és 

Díjkiosztó Gála, Balatonfüred 
(87) 580-480

Szeptember 10.
Fogyatékossággal élők kulturális fesztiválja, 

Balatonfűzfő 

Szeptember 17 - 18.
Szüreti Mulatságok: felvonulás és utcabál, Balatonfüred 

(87) 580-480, (87) 481-187

Szeptember 17 - 18.
Füredi Süllő Napok, Balatonfüred 

(87) 580-480, (87) 481-605

Szeptember 17 - 18.
Verbunkos Találkozó, Balatonfüred 

(87) 580-480

Szeptember 21.
Széchenyi István Emlékünnepség, Balatonfüred 
(87) 481-187

Szeptember 30 - október 2.
Őszköszöntő Városi Vigasságok, Balatonfűzfő 
(88) 451-056, (20) 924-2567, (20) 924-3038
muvkpfuzfo@invitel.hu

Október 1.
Csopaki szüreti Mulatság, Szőlők és 

Madárijesztők Napja, Csopak 
(87) 446-250
www.csopak.hu

Október 08 - 09.
Szüreti Mulatságok, Balatonfőkajár 

(88) 483-181
forro@vnet.hu

Október 22.
Ferencsik János Emlékhangverseny, 

Balatonfüred, Anna Grand Hotel
(87) 580-480

Október 29.
Köd Kupa Vitorlásverseny, Balatonalmádi 

(1) 367-3234
www.marathon.hu, iroda@marathon.hu

Érdeklődni lehet
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Az idei évben 180. alkalommal rendezik meg Balatonfüreden az Anna Grand Hotelben a hagyományos 
Anna-bált. Munkatársunk természetesen nem hiányozhatott a tavalyi eseményről, kandi kamerája 
segítségével idézzük fel a 2004-es rendezvényt.

A nyitótánc, ahol a ruháknál csak a fellépő ifjú hölgyek 
voltak szebbek.

Kő Pál szobrászművész értékes díjat kapott a tavalyi 
bálon

Csak egy tánc volt, mit Tőled kaptam én… A szigorú zsűri, benne Kuti Csabával (Veszprém megyei Köz-
gyűlés elnöke) és Horváth Martinával (a 2003-as győztes).

Az Anna-bál legszebbjei versenyen mérték össze 
bájaikat.

A legszebbek 2004-ben (Németh Lívia, Tóth Eszter, 
Graffelner Mária).
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Július 15 - 31.
Halásznapok és Borhetek, Zánka 

(87) 568-030, fax: (87) 468-482
www.zanka.inf.hu, zankamuv@axelero.hu

Július 16 - 17.
Magyar Napok a Kárpát-Medencében
 (Vendégünk Marcellháza), Badacsony 

(87) 531-013

Július 16-17.
Dr. Nagy Endre Emléknap, Balatonederics,
(Afrikai Múzeum, Dr. Nagy E, Vadászklub)

Július 21 - 31.
Káli Vigasságok, Kékkút 

(87) 563-055, tel.: (87) 563-068
www.kekkut.hu, kekkutonkormanyzat@axelero.hu

Július 23.
Badacsonyi Borhetek, Badacsony, Operettgála
(87) 531-013

Július
II. Pálkövei Víz-parti, Kővágóőrs

Július 21-24.
Kul-túra Borfesztivál, Balatonederics

Július 24.
Badacsonyi Borhetek, Badacsony,

Hotel Menthol musical
(87) 531-013

Július
Káli Napok, Káli Vígasságok, Kővágóörs

Július 26.
Badacsonyi Borhetek, Badacsony, Groovehouse koncert

(87) 531-013

Július 27.
Badacsonyi Borhetek, Badacsony, Hevesi Tamás koncert

(87) 531-013

Július 28.
Badacsonyi Borhetek, Badacsony, Balaton Maraton, 

Roy és Ádám koncert
(87) 531-013

Július 29 - augusztus 7.
Nagyvázsonyi Középkori Várjátékok

(30) 931-4999
www.lovagitorna.hu, balogm@t-email.hu

Július 29.
Badacsonyi Borhetek, Badacsony, 
Veszprémi Klezmer Band koncert

(87) 531-013

Július 30.
Balatoni Templom Koncertek, Révfülöp, 

Tokody Ilona (szoprán), Vigh Andrea (hárfa)
www.forraskoncert.hu, jakobi.koncert@enternet.hu

Július 30.
Badacsonyi Borhetek, Badacsony, 

Charley nénje - vígjáték
(87) 531-013

Július 31 - augusztus 7.
Szigligeti Nyári Napok, Szigliget 

(87) 461-355, (87) 561-019
www.szigliget.hu, onkszigliget@axelero.hu

Augusztus 1.
Badacsonyi Borhetek, Badacsony, Márió a harmonikás

(87) 531-013

Augusztus 2.
VII. Balatonakali Nyári Fesztivál, Balatonakali, 

Benkó Dixiland Band koncert
(30) 269-0840

Augusztus 4. 21 óra
VII. Balatonakali Nyári Fesztivál, Balatonakali, 

a Rajkó Zenekar hangversenye
(30) 269-0840

Augusztus 6.
Badacsonyi Borhetek, Badacsony, 

Világok világa - musical
(87) 531-013

Augusztus 6.
Balatoni Templom Koncertek, Révfülöp, 

Vigh Andrea (hárfa)
www.forraskoncert.hu, jakobi.koncert@enternet.hu

Augusztus 6.
VII. Balatonakali Nyári Fesztivál, Balatonakali, Musical-est

(30) 269-0840

BADACSONY ÉS KÖRNYÉKE
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Augusztus 7.
VII. Balatonakali Nyári Fesztivál, Balatonakali, 

Sztepp tánc, ír tánc, latin-amerikai táncok
(30) 269-0840

Augusztus 7.
Badacsonyi Borhetek Badacsony, Badacsony, 

Táncegyüttes, utcabál 
(87) 531-013

Augusztus 9.
VII. Balatonakali Nyári Fesztivál, Balatonakali, 

Operettgála
(30) 269-0840

Augusztus 11.
VII. Balatonakali Nyári Fesztivál, Balatonakali, 

L. Bart: Oliver
(30) 269-0840

Augusztus 13.
Musical Est, Zánka 

(87) 568-570, fax: (87) 568-577
marketing@zanka.hu

Augusztus 13.
VII. Balatonakali Nyári Fesztivál, Balatonakali, 

Bródy János élő koncertje
 (30) 269-0840

Augusztus 13 - 18.
XI. Gyermek és Ifjúsági Táncfesztivál, Zánka 
(87) 568-595, fax: (87) 568-577
marketing@zanka.hu

Augusztus 19 - 21.
Szent István Ünnepe, 

Badacsonytomaj, Badacsonyörs, Badacsony
(87) 531-013

Augusztus 24.
Operettest német előadókkal, Balatonederics

Augusztus 27 - 28.
Zánka Open 2005. Széchenyi Pál Vitorlás 

Emlékverseny,  Zánka 
(87) 568-520, fax: (87) 568-548
sport@zanka.hu

Augusztus
III. Kővágóörsi Falunap, Kővágóörs

Augusztus 28-29.
Edericsi Búcsú, Balatonederics

Szeptember 1. - 30.
Százszorszép Kulturális Fesztivál, Zánka 

(87) 568-570, fax: (87) 568-577
marketing@zanka.hu

Szeptember 2. – 4.
VW-Audi Találkozó, Zánka 

(87) 568-595, fax: (87) 568-577
marketing@zanka.hu

Szeptember 3.
Hagyományőrző szüreti felvonulás 2005, Hegymagas 

(87) 412-179 (30) 237-7372

Szeptember 3.
Szüreti nap, Balatonederics

Szeptember 10 - 11.
Badacsonyi Szüret,  Badacsonytomaj, Badacsony
(87) 531-013

Szeptember 17.
“Lélegző örökségünk” - 

Hagyományőrzés és Természetvédelem, Salföld 
(88) 577-764, (88) 577-731
www.bfnpi.hu, knauer.anna@freemail.hu

Szeptember 23 - 25.
XII. Egry József Horgász Emlékverseny, Zánka 

(87) 568-520, fax: (87) 568-548
sport@zanka.hu

Szeptember
Kővágóörs-kékkuti Szüret, Kővágóörs
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– A statisztikák az év első felében fel-
lendülőben lévő belföldi turizmusról 
beszél. Mi lehet ennek az oka?
– Több tényező is szerepet játszik ebben. 
Talán lecsengőben van a „mindáron külföldre 
menni” utazási hisztéria, egyre többen gon-
dolják úgy, hogy kis hazánkban is jól el lehet 
tölteni a szabadság idejét. Emellett érezteti 
hatását az a kormányzati intézkedés is, hogy 
növelték az üdülési csekk keretét. A külön-
böző fejlesztések is jót tesznek a turizmusnak, 
és manapság a közvéleményt formáló médiu-
mok is pozitívabban viszonyulnak például a 
Balatonhoz.

– A szezon akkor is szezon, június és 
szeptember között „forog az idegen”.
– Mindent megteszünk, hogy a ragyogó 
adottságokkal megáldott Badacsony és kör-
nyéke télen – nyáron fogadhassa a vendége-
ket. Egyik út a borturizmus fejlesztése, amely 
a tavaszi időszakot (új borok megjelenése) 
és az őszt (szüret) is a 
szezonhoz kapcsol-
hatja. Fontosak a 
különféle rendez-
vények is. Sokat 
vitatkozunk itteni 
vál la lkozókkal, 
hogy akkor 
szervezzünk ilye-
neket, ha már 

a vendég itt van, vagy fektessünk be abba, 
hogy maguk a rendezvények csalogassák ide 
a turistákat. Egyre többen látják be, hogy az 
utóbbi a járható út, hiszen ma már kevés a 
Balaton, a finom étel és a bor. A harmadik 
momentum a kutatás alatt lévő melegvíz kin-
csünk kiaknázása, hiszen a wellness turizmus 
létrejötte egész évre kitolhatná a szezont. Az 
infrastruktúrán sem kell változtatni, adottak a 
szállás- és vendéglátóhelyek.

– Önöknél is létrejött a Badacsonyi 
Borút, amely rengeteg pince, borászat 
szolgáltatásait kínálja.
– Badacsony esetében speciális a helyzet. 
Az első borút, a minta Villányban jött létre. 
Ott adott egy pincesor, szinte kettőt sem 
kell lépni a vendégnek ahhoz, hogy több 
helyre is betérhessen kóstolni, étkezni, 
szórakozni. Badacsonyban és környékén 
viszont sokszor tíz, tizenöt kilométerre van-
nak egymástól a pincék, fizikai lehetetlenség 
mondjuk hintón bejárni egy délután négy-öt 
helyet. Így aztán ha jön a vendég, valahova 
letelepszik, fogyaszt, és nem megy több 
helyre. Érthető, hogy a gazdák így az 
összefogás helyett inkább rivalizálnak. 
Persze valamennyien 
belátják a közös 

marketing fontosságát, és keresik a megol-
dást. Reméljük, egyességre jutnak.

– Manapság milyen a klasszikus bada-
csonyi borok (olaszrizling, szürkebarát) 
népszerűsége?
– Nyugodtan mondhatjuk, hogy újra erő-
södőben van. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy az Utazás 2005 kiállításon rengetegen 
megkóstolták borainkat, és ismerik a fajtákat, 
évjáratokat. Tiketteket osztottunk a vásáron, 
amely ingyenes borkóstolásra jogosított bár-
melyik badacsonyi pincében, és nagyon sokan 
élnek vele, meglátogatják Badacsonyt. A bor-
hetek és a szüreti rendezvénysorozat szintén 
sok ezer embert megmozgat, szeretettel várjuk 
vendégeinket idén is!

– Az idegenforgalom területén azonban 
sok az eszkimó és kevés a fóka, azaz 
mindenki nem tud belőle megélni.
– Így igaz, ezért is tervezzük egy környe-
zetbarát üzemeket befogadó ipari terület lé-
tesítését a város környékén. Természetesen 
körültekintő előkészítést követel ez a mun-
ka, hiszen csak olyan gyárak települhetnek 
hozzánk, amelyeket a Nemzeti Park is elvi-
sel. Reméljük, hogy ezzel a lépéssel megol-
dódnak foglalkoztatási gondjaink, amelyek 
a nagy itteni cégek (Pepsi, Gazdaság, stb.) 
bezárása után keletkeztek. Az ipar munka-
lehetőséget kínálna azoknak a fiataloknak is, 
akik állás híján nem maradnak itthon, hanem 
máshol keresik boldogulásukat.

Veér Károly

BADACSONY TÖBB LÁBON ÁLLNA
-Summertime City – mondaná az angol Badacsonytomajra. Nyár-
idő város, szezonális élettel, ahol az itt dolgozó vállalkozók sorsa, 
bevételei az időjárás szeszélyétől, azaz a nyár, a szezon hosszától 
függenek. Krisztin N. László polgármester és a városi önkormányzat 
tagjai évek óta azon dolgoznak, hogy ez a kiszolgáltatottság - ha 
megszűnni nem is tud teljesen - enyhüljön.
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Június 25. - augusztus 28.
Tapolcai Nyár, Tapolca 

(87) 511-150, (87) 511-163
www.tapolca.hu, polghiv@tapolca.hu

Július 1. - augusztus 20.
Lovagi-torna napok, Sümeg 

(87) 550-275, (87) 550-276
matrica.muzeum@axelero.hu
 

Július 16.
Malompart Futás, Kapolcs 

(1) 273-0939, (1) 273-0937, (1) 273-0936
www.futanet.hu, bsi@axelero.hu

Július 20. - augusztus 20.
Végvári Napok, Sümeg 

(87) 550-166
www.sumegvar.hu 

Július 29. - augusztus 07.
Művészetek Völgye Fesztivál , Kapolcs, Pula, Öcs, 

Monostorapáti, Vigántpetend, Taliándörögd
(20) 347-0511
www.kapolcs.hu

Július 30-31.
Szent Jakab napi Bor és Vadászat Ünnepe, Sümeg

(87)550-370

Július 31.
Mesterségek Világnapja, Sümegprága

(87)550275

Augusztus 2. - 08.
“Művészet a szakmám” Nemzetközi Zenei Kurzus, Tapolca 

(1) 388-6689
www.axelero.hu/windland, windland@axelero.hu

Augusztus 13 - 14.
Végvári Napok, Sümeg

(87) 550-275, (87) 550-276
www.sumeg.hu 

Augusztus 19.- augusztus 21.
Tapolcai Ünnepi Napok, Tapolca

(87) 511-157 (87) 511-163
polghiv@tapolca.hu www.tapolca.hu

Augusztus 27.
Kalapos László előadóestje, Sümeg

(87)550-370

SÜMEG ÉS TAPOLCA KÖRNYÉKE
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Július 18.-július 19.
CACIB Nemzetközi Kutyakiállítás, Pápa

(89)324-242

Július 31.-augusztus 6.
Boroszlán természeti tábor, Bakonybél

(88) 577-764

Augusztus 6.
Bakonybél Napja, Bakonybél

(88) 461-476

Augusztus 13.
Nemzetiségi Fesztivál, Nagytevel

(89) 353-696

Augusztus 17.-augusztus 21.
Pápai Történelmi Játékok,  Pápa

(89) 32-42-42 (89) 31-34-82
jmk_papa@mail.globonet.hu

Augusztus 18.-augusztus 21.
Cell-Cup Somlói Borfesztivál, Pápa

(89) 313-744

Augusztus 27.
Fesztivál nap, Somlószőlős 

(30) 919-7699

Augusztus 27.
Koós János koncert, Somlószőlős

(30) 919-7699

Szeptember 25.
Várünnepség, Döbrönte

(89) 351-037

Október hónapban
Órakiállítás, Pápa

(89) 32-42-42
jmk_papa@mail.globonet.hu

PÁPA ÉS KÖRNYÉKE
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Május 1.-október 23.
Éljetek istenfélelemben zarándoklatotok idején kiállítás, 

Veszprém, Gizella Királyné Múzeum
(88)426-088
www.vmmuzeum.hu

Június-augusztus
Várudvari Nyár, Várpalota

www.varpalota.hu

Július 11-16.
Sándor Huszárok Lovas Klubja Lovas tábor, 

Nemesvámos  
(88)265-828, 20/9773-734

Július 16.- július 17.
Puskás Imre Terepíjász Verseny, Veszprém, 
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark 
(88) 56-61-40 (88) 32-70-02
veszpzoo@vnet.hu, www.zoo.hu/veszprem

Július 22.
Cotton Club Singers koncert, Veszprém Oliva Panzió

88/561-900
www.oliva.hu

Július 22.-július 24.
Veszprém Rally, Veszprém

(88) 40-76-39 (88) 40-76-39
laroco@invitel.hu, www.netrally.hu

Július 24 - augusztus 20.
Veszprémi Nyári Fesztivál, Veszprém 

(88) 429-111
www.vmk.veszprem.hu, vmk1@veszprem.hu

Július 28.
Orgonahangverseny, Veszprém, Szent Mihály Székesegyház

(88) 42-52-04

Július 29. – július 31.
Vivace Nemzetközi Kórusfesztivál, Veszprém
(88) 429-111
www.vmk.veszprem.hu, vmk1@veszprem.hu

Július 30.- július 31.
Városlődi Napok, Városlőd

(88)240-227

Augusztus 1.
Tour de Hongrie 2005. veszprémi rajt, Veszprém
(1)273-1861, 30/934-3534

Augusztus 3.-augusztus 7.
Veszprémi Ünnepi Játékok, 

Veszprém 
 (88) 563-200

www.veszpremfest.hu, info@veszpremfest.hu

Augusztus 5- augusztus 7.
Fúvósfesztivál, Várpalota

www.varpolta.hu

Augusztus 6-augusztus 7.
Márkó Falunap, Márkó 

(88)271-297

Augusztus 16. 
Táncol a világ nemzetközi folklórest, Veszprém

(88)429-111
 www.vmk.veszprem.hu

Augusztus 19.-augusztus 21.
Nemzetközi Néptáncfesztivál, Várpalota

www.varpalota.hu

Szeptember 8,
Orgonahangverseny, Veszprém, 

Szent Mihály Székesegyház
(88) 42-52-04

Szeptember 8. – szeptember 11.
IV. Chronoswiss Hungária Classic Veteránautós 

Találkozó, Veszprém 
(20) 434-6216
www.mister.hu/cmhc, oldtimer@timemaster.hu 

Október 1.
Állatok Világnapja, Veszprém, 

Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark 
(88) 56-61-40 (88) 32-70-02
veszpzoo@vnet.hu, www.zoo.hu/veszprem

Október 6.-október 10.
Nemzetközi Gyermekművészeti Fesztivál, Veszprém 

(88) 408-156, (30) 956-7712

Október 14.- október 16.
Várpalotai Napok, Várpalota

www.varpalota.hu

Érdeklődni lehet

VESZPRÉM ÉS VÁRPALOTA KÖRNYÉKE
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BORNAPOK MÓRON
A móriak hagyományos vendégszeretete 
sok hívet szerzett a városnak. A szívesen lá-
tott hazai és külföldi vendégek a látványos 
szüreti felvonulás mellett október első 
napjaiban megismerhették a város 
egyre gyarapodó kulturális értékeit 
is. Az Ezerszó Stúdió fotósai se-
gítségével olvasóink is részt ve-
hettek a mozgalmas három nap 
eseményein.

Regio Regia 2005. június-július
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Május 2.-augusztus 19.
Cseszneki Nyár, Csesznek 

(88) 436-110
www.cseszprog.hu, info@cseszprog.hu

Június 12.-augusztus 27.
Nyári Zenei Estek, Mór 

(22) 562-114, (30) 956-0247
www.mor.hu, koszimor@axelero.hu

Július1.-július31. 
“Ők is emberek” Alapítvány képzőművészeti 

kiállítása, Zirc, Galéria
(88)593-810”

július 16.
Edda Koncert, Csesznek 

(88) 436-110
www.cseszprog.hu, info@cseszprog.hu

Július 16.
Térzene Fesztivál, Zirc

(30)277-8892

Július 23.
Várdalnoki Esték: 

Balassi Bálint emlékműsor, Csesznek 
(88) 436-110
www.cseszprog.hu, info@cseszprog.hu

Július 27-31.
VI. Kisbéri Napok, Kisbér

(34) 352-360
www.kisber.hu

Július 30.
VI. Tárogatófesztivál, Csesznek 

(88) 436-110
www.cseszprog.hu, info@cseszprog.hu

Augusztus 5.-augusztus 6.
Bakonyi Betyárnapok, Zirc 

(88) 416-816, (88) 416-817
zirc@tourinform.hu

Augusztus 5. 
Marosits István Munkácsy díjas 

szobrászművész kiállítása, Zirc, Galéria
(88)593-810

Augusztus 6.
VIII. Várjátékok, Csesznek 

(88) 436-110
www.cseszprog.hu, info@cseszprog.hu

Augusztus 6.
Falunap, Bakonybél

(88)461-476

Augusztus 7.
Szent Donát napi búcsú, Csókakő

(22) 433-511

Augusztus 13.
Blues-fesztivál, Csesznek

(88) 436-110
www.cseszprog.hu, info@cseszprog.hu

Augusztus 19.
István a Király (rockopera), Csesznek 

(88) 436-110
info@cseszprog.hu, www.cseszprog.hu

Szeptember 2.-szeptember 3.
Várjátékok, Csókakő

(22) 433-511

Szeptember 10.
Bányásznap, Zirc

(30) 277-8892

Szeptember 17.
II. Bakonytérségi Teherautó és 

Mezőgazdasági Fesztivál, Kisbér
(20) 916-7589
www.kisber.hu

Szeptember 26.
A Turizmus Világnapja, Zirc 

(88) 577-764, (88) 577-731
www.bfnpi.hu, knauer.anna@freemail.hu

Szeptember 30.-október 2.
Bornapok és III. Nemzetközi Néptáncfesztivál, Mór 

(22) 562-114, (30) 956-0247
www.mor.hu, koszimor@axelero.hu

Október 29.-október 30.
VIII. Zirci Diáknap, Zirc

(30) 277-8892

BAKONY
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Június 17.-augusztus 31.
Harmos Károly és kortársainak kiállítása, Komárom, 

Klapka György Múzeum 
(34) 344-697

Július 2.-július 23.
Levelek a Háborúból kiállítás, Komárom, Monostori erőd

(34)540-582
www.fortmonostor.hu

Július 15-július 17.
III. Liget Ifjúsági Fesztivál, Komárom, Jókai Liget

(70)450-2185
www.komarom.hu

Július 16.
Kastélyudvari esték, Ács

(34) 385-043

Július 20.
Nyílt nap a vásártéri ásatáson, Komárom-Szőny vásártér

(34) 344-697

Július 30.
Lehár Ferenc operettgála, Komárom, Monostori Erőd

(34) 540-582
www.fortmonostor.hu

Július 31.
Anna napi búcsú, Csém, Sportpálya

(34) 556-016

Augusztus 19.-augusztus 22.
Bábolnai Nagydíj Nemzetközi Díjugrató Verseny, Bábolna 

(34) 569-204, (34) 569-101
www.babolnamenes.hu,  menesbirtok@babolnamenes.hu

Augusztus 20.
Záróbuli Tűzijátékkal, Komárom, WF Szabadidőpark

(34)347-233, (30)986-6077

Augusztus 20.
István király és az új kenyér ünnepe, Mocsa

(34) 349-511

Augusztus 20.
Szent István Ünnepe, Almásfüzítő, Petőfi tér

(34)348-749

Augusztus 20.
9. Fenyves Futás, Komárom-Koppánymonostor, 

Fenyves Tábor
(20) 925-9628

Augusztus 27.
II. Nagyigmándi Nyárzáró Rockfesztivál, Nagyigmánd, 

Szabadtéri Színpad
(34) 356-123
muvhaz@nagyigmand.hu

Szeptember 3.
Nyárbúcsúztató, Ács, Bartók Béla Művelődési Ház

(34)385-043

Szeptember 9.-szeptember 11.
Kukorica Fesztivál, Bábolna

(34) 369-211
www.babolna.hu

Szeptember 17.
Híres Komárom,  Komárom 

(34) 540-064, (34) 342-208
csmk@vnet.hu

Október 1.-október 2.
Mocsai Búcsú, Mocsa

(34) 349-511

KOMÁROM ÉS BÁBOLNA TÉRSÉGE





Szállodánk és 4 hek-
táros ősparkja ideális 

helyszín indoor és outdoor 
tréningek, szakmai továbbképzé-

sek, konferenciák, rendezésére.

Miért érdemes a Bakony Hotelt választani?
 
Mert tréningjeink szakmai sikerét erősíti a festői kör-
nyezet, kristálytiszta levegő és a nyugodt légkör.
 
Mert az egész napos fárasztó munka után felfrissül-
hetnek a kondicionáló teremben, a teniszpályán, 
kerékpárjainkon, a ping-pong asztalnál, a biliárd- és 
csocsóasztal mellett, vagy kipróbálhatják szaunánkat.
 
Mert a munka után kellemes kikapcsolódást kínál félig 
fedett kerti szalonnasütő és grillező helyünk. 

Mert minden komforttal ellátott szobáink biztosítják a 
tréning utáni kellemes pihenést. 

Kérje személyre szóló árajánlatunkat !
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Egész évben 
Lovagi vacsorák Visegrádon

www.visegradtours.hu

Április 25.-szeptember 30.
Kaland tábor, Visegrád

(30) 477-3336 

Július 2.-július 31.
Istók Bernadett festőművész kiállítása, Lábatlan, 

Gerenday Közösségi Ház
www.labatlan.hu

Július 15.-augusztus 21.
Jazztergom, Esztergom

(30) 949-9049, (30)350-0564, 
(30)453-7362, (33) 413-414
 

Július 22.-július 24.
Ister-Granum Népművészeti Fesztivál, Esztergom

(33) 413-414

Július 22.-július 23.
III. Lábatlani Blues Fesztivál, Lábatlan, 

Gerenday Kert Szabadtéri színpad 
www.labatlan.hu

Július 29.-július 31.
Mediterrán Fesztivál, Esztergom

(33) 413-414

Augusztus 5-augusztus 6.
“Szarvas voltam hajdanán” József Attila emlékezete, 

Esztergom
(33) 413-414

Augusztus 6.-augusztus 7.
Díjugrató verseny, Szent Donát napi szőlő és borünnep, 

Nyergesújfalu
www.nyergesujfalu.hu

Augusztus 6.-augusztus 12.
XVI. Esztergomi Nemzetközi Gitárfesztivál, Esztergom

www.guitarfestival.hu

Augusztus 12-augusztus 13.
Regulus Borfesztivál és Káposztafesztivál, Esztergom

(33) 413-414
www.esztergomiunnepijatekok.hu

Augusztus 13.-augusztus 19.
Nemzetközi Monteverdi Kórusfesztivál, Esztergom 

(30) 941-5598
www.gjw.hu/monteverdi, tproc@axelero.hu 

Augusztus 15.
Nagyboldogasszony ünnepe, a táti csata évfordulója, Tát

 (33) 444-140
www.tat.hu

Augusztus 19.-augusztus 21.
Szent István Napok, Esztergom

(33) 413-414
www.esztergomiunnepijatekok.hu

Szeptember 10.
Bányásznap, Dorog

(33) 521-000 (33) 521-100
dorogikultura@vnet.hu

Szeptember 10. 
Városi piknik - a maróti csata évfordulóján, 

Nyergesújfalu-Pusztamarót
www.nyergesújfalu.hu

Szeptember 23.-szeptember 25.
Szent Mihály Napok és búcsú, Nyergesújfalu

www.nyergesújfalu.hu

Október 22.
IV. Nemzetközi Templomi-Kórustatlálkozó, Tát

(33) 444-140
www.tat.hu

Október 22.
Zenés irodalmi est 

(harmonika zenekar + Gál Áron költő), Nyergesújfalu
www.nyergesujfalu.hu

ESZTERGOM ÉS A DUNAKANYAR

20 Regio Regia 2005. június-július



Program
ajánló

21Regio Regia 2005. június-július

Július 16.
Kastély Estek – Sybill (operett), Bicske, Batthyány kastély

(22) 350-277
www.c3.hu/-muvkbics, bicspmk@axelero.hu

Július 16. (Esőnap július 17.)
A Nemzeti Filharmonikusok Beethoven-estjei 

(I. és V. szimfónia), Martonvásár 
1/225-26-26

Július 23.
Kastély Estek – Bazsinka József (tuba) és barátai, 

Bicske, Batthyány kastély
(22) 350-277
www.c3.hu/-muvkbics, bicspmk@axelero.hu

Július 23. (Esőnap: július 24.)
A Nemzeti Filharmonikusok Beethoven-estjei 

(III. szimfónia), Martonvásár
1/225-26-26

Július 30.
Kastély Estek – Imádok férjhez menni (vígjáték), 

Bicske, Batthyány kastély
(22) 350-277
www.c3.hu/-muvkbics, bicspmk@axelero.hu

Július 30. (Esőnap: 31.) 
Beethoven: Karfantázia, c-moll, op.80.

A Nemzeti Filharmonikusok Beethoven-estjei 
(IX. szimfónia), Martonvásár

1/225-26-26

Augusztus 6.
Kastély Estek - Menjen a mama...avagy az okos mama 

(vígjáték), Bicske, Batthyány kastély
(22) 350-277
www.c3.hu/-muvkbics, bicspmk@axelero.hu

Augusztus 7.
VII. Fazekas Találkozó, Csákvár

www.csakvar.hu

Augusztus 19.
Kastély Estek - Szuperbuli Lajcsival, 

Bicske, Batthyány kastély
(22) 350-277
www.c3.hu/-muvkbics, bicspmk@axelero.hu

Augusztus 27.
Falunap, Söréd

(22) 564-070

Szeptember 4.
V. Bányász és III. Lovasnap, Gánt

(22)354-010
www.gant.hu, gant.onk@axelero.hu 

Szeptember 24.
Etyeki kezes-lábos, Etyek 

(23) 501-234
www.kezes-labos.hu

Szeptember 25.
V. Szüreti Fesztivál és néptánc gála, Bicske, Szár
www.bicske.hu

Szeptember 29.
III. Mihály napi Pásztor és lovastalálkozó, Csákvár

www.csakvar.hu 

Október 2.
Mihály napi búcsú, Söréd

(22) 564-070

Október 2-3.
VI. Tenyésszemle, Vál

(22) 559-422

BICSKE ÉS CSÁKVÁR KÖRNYÉKE



A Regio Regia magazin a

cégadatbázisát használja. www.adatbazis.com
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Július 11.-július 17.
Ladies’ European Tour European Open Tata 

Old Lake Golf Club, Remeteségpuszta
(34)587-720

Július 15.-július 17.
Big Band Buli Tata Kastély tér

(34)380-811

Július 21.-július 22.
Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó Oroszlány
(34) 366-324

Július 23.-július 24.
Búcsú Szárliget

(34) 433-896

Július 23.-augusztus 2.
V. Márványhegyi Művésztelep Tata

(20)8021-410

Július 24.-július 28.
Muvészeti Tábor Bokod

(34) 490-695

Július 30.-július 31.
Vörösmárvány Nap Tardos

(34) 592-054

Augusztus 6.
XXII. Minimaraton Tata

(30) 9394-017
www.tata.hu, horvathzoltan@tata.hu              

Augusztus 7.
Porcinkula vásár Tata

(34) 380-811
www.tata.hu

Augusztus 7.-augusztus 14.
6. Tatai Barokk Fesztivál Tata

(34) 383-094, (34) 383-094, (30) 7472-765

Augusztus 12.-augusztus 14.
Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem Tata 

Öreg-tó Club Hotel
(20)96-72-813

Augusztus 20.-augusztus 21.
Szent István Nap Tatabánya

(34 515-783, (30) 552-6359

Augusztus 20.
XXXIII. Kristály Kupa sakkverseny, Tata, 

Magyary Zoltán Városi és Megyei Művelődési Központ
(20) 4285-308

Augusztus 20.
Horgászverseny, Tata, Cseke-tó

(34)481-411

Augusztus 21.
Öt kenyér, két hal ünnep, Neszmély

(34) 451-778

Augusztus 25.- augusztus 28.
Vértes Expo, Tatabánya, Sportcsarnok

(34) 336-062
www.kembridge.hu/alfadat

Augusztus 27.
Falunap, Zöldség-gyümölcs Kiállítás, Oroszlány 

(34) 361-444
www.oroszlany.hu

Szeptember 2.-szeptember 4.
Testvérvárosi Találkozó, Tatabánya

(34)515-783
www.tatabanya.hu

TATA ÉS TATABÁNYA KÖRNYÉKE

24 Regio Regia 2005. június-július



Program
ajánló

25Regio Regia 2005. június-július

Szeptember 3.-szeptember 4.
Bányász Nap, Tatabánya, Május 1 park

(34) 515-783

Szeptember 3.-szeptember 4.
Bányásznap és Villamos-napok, Oroszlány 
(34) 361-444
www.oroszlany.hu

Szeptember 17.-szeptember 18.
Falunap, Tardos, Művelődési Ház, Sportpálya
(34) 592-054

Szeptember 18.
60. Tó-futás és 22. Tó kupa, Tata

www.tata.hu

Szeptember 22.
Népfoiskolai tanévnyitó, Tata, Magyary Zoltán Városi és 

Megyei Művelődési Központ
(30) 290-2062

Szeptember 24.
Szüreti Felvonulás és Bál, Kocs, 

Községi Faluház és Könyvtár
(34) 471-298

Október 1.
Szüreti Mulatságok, Vértessomló közterületei, 

Tornaterem
(34) 593-440

Október 1.
Magyar hajózási emléknap, Neszmély

(34) 451-778

Október 7.
„Dornyay, a múzeumalapító” kiállítás, Tata, Vár 
(34) 487-682

Október 8.
IX. Városi Folknap, Tata, Helyőrségi Klub

(30)650-6184, (30)224-6801

Október 14.-október 16.
Kulturív Művészeti Fesztivál, Tata, Eszterházy kastély

(30)470-1451

Október 23.
Vendel Napi Búcsú, Várgesztes, Búcsú tér

(30) 499-2312

Október 23.
56’-os forradalomra való megemlékezés, 

Tatabánya, 56’-os emlékmű
(34)515-783

Október 29.
V. Öreg-tavi Nagy Halászat, Tata, Öreg tó

(34) 380-851, (34) 380-299
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Július 1.-július 31. 
Nyári tárlat képzőművészeti kiállítás, 

Gárdony, Művelődési Ház
(22) 355-013

Július16.
Padödö koncert, Agárd, Pop strand

(22) 579-999

Július 19.-július 24.
EFOTT Fesztivál, Velence

www.efott.hu

Július 22.
Musica Sacra koncert, Velence, római katolikus templom

www.velence.hu

Július 23.
Tunyogi Rock and Roll koncert, Agárd, Pop strand

(22) 579-999

Július 23. (Esőnap július 24.)
Csárdáskirálynő (operett), Velence, Kastélypark
www.velence.hu

Július 27-július 30.
LB 27 Reggae Camp, Gárdony, Sport-beach

(22) 355-044

Július 29-július 30.
X. Velencetours Country-fesztivál, Gárdony

(22) 355-075

Július 29.
Néptánc gálaműsor, Velence, Kastélypark

www.velence.hu

július 30.
Demjén Ferenc koncert, Agárd, Pop strand

(22) 579-999

Július 30. (Esőnap július 31.)
Szeretni bolondulásig (zenés vígjáték), 

Velence, Kastélypark
www.velence.hu

Augusztus 1-augusztus 7.
Erő és Bátorság hete, Gárdony, Sport Beach

(22) 355-045

Augusztus 6.
R-Go koncert, Agárd, Pop Strand

(22) 579-999

Augusztus 6.
Képzelt riport (musical), Velence, Kastélypark
www.velence.hu

Augusztus 6.
Nox élő koncert, Gárdony, Sport Beach

(22) 355-045

Augusztus 7.
Velencei-tavi ásványbörze, Velence, Tópart Étterem

(20) 390-4865

Augusztus 12-augusztus 13. 
III. Tóparti Fesztivál, Pátka

(20) 387-4177

Augusztus 13.
Omega-koncert Agárd Pop Strand

22/579-999”

Augusztus 13.
Jézus Krisztus szupersztár (musical), 

Velence, Kastélypark
www.velence.hu

Augusztus 14.
Kovácsbemutató, népi kismesterségek bemutatója, 

Kápolnásnyék, Kovácsmúzeum
(20) 390-4865

Augusztus 20.
Ákos-koncert, Agárd, Pop Strand

(22) 579-999

Augusztus 27.
Benkó Dixiland koncert, Agárd, Pop Strand

(22) 579-999

Szeptember 14-szeptember 18.
XI. Hőlégballon fesztivál, Agárd

www.gardony.hu

Szeptember 30.-október 2.
XIV. Pákozdi Napok, Pákozd

(30) 527-1473
www.pakozdturizm.hu

VELENCEI-TÓ ÉS KÖRNYÉKE
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Július 16.
Muzsikáló kastélykert, Enying, Batthyány-kastély park

(22) 372-128

Július 16-július 17.
Mezőföld gyalogos teljesítménytúra, Nagylók

(70) 315-3724, (30) 995-7119

 
Július 16-július 23.

Lepsényi Kulturális és Művészeti Hét, Lepsény
(22) 437-002
 

Július 24.
Nyáresti orgonamuzsika, Enying, Református templom

(22) 372-981

Július 30.
Ven-Dég-nap, Dég

(20) 464-4759
 

Július 30.
Kórustalálkozó, Dég

(70) 379-1479
 

Július 30.
Muzsikáló kastélykert, Enying, Batthyány-kastély park

(22) 372-128

Július 31.
44. Falunap, Dég

(70) 451-5101
 

Augusztus 6.
Mezőszentgyörgyi Modellrepülős Nap, Mezőszentgyörgyi rét

(30) 299-1957
 

Augusztus 12-augusztus 20.
XIII. Polgárdi napok, Polgárdi

(22) 576-230

Augusztus 13.
Muzsikáló kastélykert, Enying, Batthyány-kastély park

(22) 372-128

 Augusztus 20.
Lajos napi vigalom, Lajoskomárom

(25) 240-375

Augusztus 21.
Falunap, Gyúró Sportpálya

(22) 468-509

Szeptember 17.
Szüreti vigalom, Dég

(70) 451-5101

Program
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Július 9.-július 10.
Nemzetközi motorcsónak verseny,  Dunaújváros

(25) 584-587 (25) 584-588
www.mmvsz.hu

Július 22-augusztus 26.
Rajcsányi Artúr és Zátonyi Tibor kiállítása, Dunaújváros, 

Kortárs Művészeti Intézet 
(25) 412-220
ica-d@dunanet.hu, www.ica-d.hu

Augusztus 19.-augusztus 20. 
Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó, Dunaújváros,

Munkásművelődési Központ
www.dunaujvaros.hu

Augusztus 20.
Falunap, Iváncsa, Faluház, Általános Iskola udvara

(30)/223-7998

Augusztus 20-21.
Városi Napok, Adony

(25)504-530

Szeptember 2-szeptember 30
Fejér megyei tárlat, 

Dunaújváros, Kortárs Művészeti Intézet
(25) 412-220
ica-d@dunanet.hu, www.ica-d.hu

Szeptember 28.
Modell Bajnokság, Dunaújváros-Béke városrész
www.dunaujvaros.hu

Október 1.
Szüreti felvonulás és bál, Ráckeresztúr

(20) 476-7739

DUNAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE

MEZŐSÉG ÉS SÁRVÍZ
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Május 21.-július 31.
Kortárs képzőművészeti kiállítás, 

Székesfehérvár, Csók István képtár
(22) 315-583

Július 8.-július 29.
Kling László és Szabóné Szűts Angéla kiállítása, 

Székesfehérvár, Pelikán Galéria
(22) 329-431

Július 15.-július 16.
Rác Utcai Kézműves Napok és Roma kézművesek 
bemutatója, Székesfehérvár, Mesterségek Háza
(22) 313-175 

Július 18.
Fehérvári Zenei Nyár, Székesfehérvár, Ciszter Templom 

(Tomkins Énekegyüttes)
(22) 316-589

Július 18.-július 24.
Népművészeti tábor, Igar

(22) 313-175

Július 25.
Fehérvári Zenei Nyár, Székesfehérvár, Szemináriumi 

Templom (Budapesti Vonósok estje)
(22) 316-589

Július 26.-július 28.
Mesterkurzus szövőknek, 

Székesfehérvár, Mesterségek Háza
(22) 313-175

Július 29.
Szabadtéri koncert, Fehérvárcsurgó, Károlyi Kastély

(22) 578-080

Augusztus 1.-augusztus 14.
Musica Regia, Székesfehérvár 

(22) 316-589 (22) 327-056

Augusztus 7.
XIV. Sárpentelei Ejtőernyős Találkozó, Sárpentele
(30) 298-0002

Augusztus 7.
Fúvószenekari Koncertsorozat, 

Székesfehérvár, Zichy-liget Zenepavilon
(22)314-456

Augusztus 7.-2006. június 11.
A Ferenczy család művei kiállítás, 

Székesfehérvár, Szent István király Múzeum
(22) 315-583

Augusztus 14.
Fúvószenekari Koncertsorozat, 

Székesfehérvár, Zichy-liget Zenepavilon
(22)314-456

Augusztus 15.-augusztus 20.
Királyi Napok - X. Nemzetközi Néptáncfesztivál, 

Székesfehérvár 
(22) 312-795 (22) 316-589
kozmuviroda@pmhiv.szekesfehervar.hu

Augusztus 19.
XIV. Öreghegyi Mulatságok, Székesfehérvár, Bory tér

(22) 303-366

Augusztus 19.-augusztus 26.
Aranybulla Művészeti Napok, Székesfehérvár 

(22) 303-366

Augusztus 20.
Nyárvégi mulatságok, Iszkaszentgyörgy, Kastély udvar

(22) 441-010; (22) 596-026

Augusztus 20.
Szent István napi kispályás foci-kupa, 

Székesfehérvár, LSE pálya
(22) 329-620

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRNYÉKE
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Augusztus 26.
Gyertyafényes hangverseny, 

Fehérvárcsurgó, Károlyi Kastély
(22) 578-080

Augusztus 27.
Falunap, Söréd, Művelődési Ház

(22) 423-001; (22) 423-053

Szeptember 2.-október 30.
Várnai Gyula kiállítása, Székesfehérvár, 

Városi Képtár
(22) 329-431

Szeptember 2.
Fúvószenekari Koncertsorozat, 

Székesfehérvár, Zichy-liget Zenepavilon
(22)314-456

Szeptember 3.-szeptember 4.
Repülőnap, Börgönd, reptér

(20) 981-2220

Szeptember 3.
Bányásznap, Kincsesbánya, Művelődési Ház

(22) 418-001

Szeptember 9.-október 9.
József Attila emlékkiállítás, 

Székesfehérvár, Múzeum Rendház
(22) 315-583

Szeptember 22.
Széchenyi napi szavalóverseny, Székesfehérvár, Gróf 

Széchenyi István Szakközépiskola
(22) 514-040

Szeptember 24.-november 12.
Benczur Emese kiállítása, 

Székesfehérvár, Csók István képtár
(22) 315-583

Szeptember 24.
Fehérvári Vigasságok, Székesfehérvár 

(22) 316-589

Szeptember 25.-szeptember 27.
Bélyegbemutató, Székesfehérvár, 
Fejér Megyei Művelődési Központ

(20) 951-7922

Szeptember 28.
Fúvószenekari Koncertsorozat, 

Székesfehérvár, Zichy-liget Zenepavilon
(22)314-456

Szeptember 30.-október 31.
Ecsedi Mária kiállítása, Székesfehérvár, Pelikán Galéria

(22) 329-431

Október 1.
Napfogyatkozás konferencia, 

Székesfehérvár, A Szabadművelődés Háza 
(22) 314-456

Október 1.
Szüreti felvonulás, Iszkaszentgyörgy

(22) 441-010; (22) 596-026

Október 6.-október 9.
Népművészeti szakmai napok, Székesfehérvár, 

Fejér Megyei Művelődési Központ
(22) 313-175

Október 12.
Országos Dalostalálkozó, Székesfehérvár, 

Vörösmarty Művelődési Ház
(22) 315-512

Október 21.-november 11.
Bukovácz Lajos kiállítása, 

Székesfehérvár, Pelikán Galéria
(22) 329-431

Október 27.
Bálint András: Arany-est, Székesfehérvár, 

Széna téri könyvtár
(22) 313-045

Október 29.
Az Eucharisztikus év bezárása, 
Székesfehérvár, székesegyház

(22) 510-681
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Öt év talán túl rövid a visszatekintésre 
– gondolnánk -, mégis azt mondhatjuk 
mozgalmas öt esztendőt tudhatunk magunk 
mögött. A „fapados” megyei weblap-
ból mára régiós portálként működünk 
(www.regioregia.hu), oldalunkon több 
ezer cégbejegyzéssel és naponta több ezer 
látogatóval. Webstúdiónk közben a régió 
talán legnagyobb honlapkészítő műhelyévé 

vált, több száz 
r e f e r e n c i á va l , 
sok-sok tapasz-
talattal segítjük a 
hozzánk forduló 
vállalkozásokat.
A legelső, 
tizenhat oldalas 
K E M - B r i d g e 
Off-Line Ma-
gazin is meg-
változott kissé, 
a Regio Regia 
Üzleti Magazin 
mára 48-64 

oldalon három megye közel 400 polgár-
mesteréhez, a városi képviselőtestületek 
tagjaihoz és sok ezer vállalkozásvezetőhöz, 
döntéshozóhoz jut el. Kiadványszerkesztő 
stúdiónk webes referenciáinkhoz hasonlóan 
széles palettán kínál megoldásokat szóró-
lapokra, prospektusokra, levélpapírokra, 
borítékokra és más egyedi kiadványokra.

Magazinunk mellett kiadói tevékenységünk 
is bővült. Az idei esztendőben társaságunk 
a Komárom-Esztergom megyei Önkor-
mányzattal közös kiadásban jelentette meg 
a megye szállás- és gasztronómiai katalógu-
sát és a napokban került ki a Tourinformok-
ba saját kiadásunkban a Közép-dunántúli 
Régió Szállás- és Gasztronómiai Kalauza, 
mely a turisztikai kiadványok között mind 
küllemében, mind pedig tartalmában 
egyedülálló.

Sok munka áll tehát mögöttünk, jól képzett 
szakemberekből álló csapatunk méltán 
büszke az eddig elért eredményekre. Örö-
münket Önnel is szeretnénk megosztani, 
hiszen mostantól magazinunk megnöveke-
dett formátumban, új arculattal, szélesebb 
tartalommal kerül a postaládájába.
Reméljük, öt év múlva újra együtt ünne-
pelhetünk!

KEM-Bridge Net

ÖTÉVES LAPUNK KIADÓJA
Ünnepi alkalomból szólítjuk meg Önt, kedves olvasó, 
bízva abban, hogy örömünkben Önnel is osztozhatunk. 
Lapunk kiadója, a KEM-Bridge Net június elején ünne-
pelte alapításának ötödik évfordulóját. Ön, mint vál-
lalkozó - vállalatvezető biztosan érti, miért is olyan fon-
tos esemény ez az életünkben, hiszen az Ön vállalkozá-
sa vagy már megélte mindezt, vagy hozzánk hasonlóan 
még Ön is előtte áll e szép évfordulónak.
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Dr. Karl-Gerhard Eick, a Deutsche Telekom 
gazdasági vezérigazgató-helyettese, valamint a 
közép- és kelet-európai leányvállalatokért fel-
elős igazgatósági tagja elmondta: 
– A T-márka vizuálisan összefoglalja a nemzetkö-
zi vállalatcsoportunk által teremtett értéket – ezt 
ügyfeleink világosan felismerik, és a minőség és 
a teljesítmény határozott ígéretével kapcsolják 
össze. A “T” a kiválóság márkája, világszerte a 
minőség, az innováció és a hatékonyság szimbó-
luma. A Magyar Telekom profitál majd ebből a 
márkából, és egyúttal tovább erősíti azt. Efelől 
semmi kétségem sincs.
– A névváltás dinamizálhatja a vezetékes 
üzletágat. Az állandó minőség és a jó ügyfél-
kiszolgálás révén könnyebb lesz megtartani régi, 
és megnyerni új ügyfeleinket. Célunk, hogy még 
több korszerű, még jobb ár/érték arányú, egy-
szerűbben és kényelmesebben használható mi-
nőségi szolgáltatást nyújthassunk ügyfeleinknek. 
A hazai távközlési piacon egyedülálló módon 
a T-márka reprezentálja a teljes kommunikációs 
portfoliót, hiszen nincs ma Magyarországon 
olyan távközlési szolgáltatás, amit ne lehetne 
a Magyar Telekom Csoporttól igénybe venni.” 
– mondta el Straub Elek, a Magyar Telekom 
elnök-vezérigazgatója. – A fentieken túl kiemelt 
cél, hogy a cégcsoport jelenlegi magas szintű 
és elismert társadalmi elkötelezettsége és sze-
repvállalása a jövőben tovább erősödjön. A 
márkaváltásnak köszönhetően a szponzorálásban 
is új dimenziók nyílnak, kiemelkedő nemzetközi 
eseményeken (pl. a németországi 2006-os 

Futball VB-n) jelenhetünk meg. Azonban a 
szponzorációs és adományozási tevékenység 
lokális jellege megmarad, a helyi kezdeménye-
zések továbbra is a támogatási tevékenység 
gerincét jelentik majd. A Magyar Telekom 
Csoport a nemzetközi DT Csoport részeként 
Magyarország vezető távközlési szolgáltatója 
marad. Továbbra is elsődleges célunk a hazai 
ügyfelek igényeinek kielégítése. Az új márkák 
megöröklik a nevüket viselő üzletágak eddig 
felépített erősségeit, emellett új értékekkel 
gyarapodnak.

MAGYAR TELEKOM
A Matáv Rt. jogállását nevének megváltozása 
nem érinti, így biztosított, hogy minden meg-
lévő ügyféllel a fennálló kapcsolat jogfolyto-
nosan működjön tovább. A Magyar Telekom 
– jövőbeni megjelenését tekintve – olyan 
holding típusú szervezet, amely gyakorolja a 
tulajdonosi jogokat, koordinálja és irányítja a 
cégcsoporthoz tartozó, önálló márkanévvel 
rendelkező üzletágak tevékenységét, továbbá 
ellátja a csoportszintű operatív feladatokat, és 
képviseli a cégcsoport egészét.

T-COM
A Matáv Vezetékes Szolgáltatások Üzletága 
vette fel a T-Com márkanevet. Egyéni ügyfele-
ink a jövőben ezzel a márkával találkozhatnak a 
leggyakrabban. 
A Magyar Telekom Csoport vezetékes szol-
gáltatásait – telefon, internet, kábeltelevízió 

– magába foglaló T-Com új dimenziót nyit a 
vezetékes távközlésben. A T-Com a T-Online 
és a T-Kábel együttműködésével a vezetékes 
távközlés teljes spektrumát kínálja az egyéni, 
illetve a kis- és középvállalati ügyfeleknek. A 
T-Com az ügyfélközpontúság jegyében kialakí-
tott egy egységes bolthálózatot. A T-Com 18 
– részben újonnan megnyíló, részben átalakuló  
– üzletet magába foglaló T-Pont hálózatában a 
magas színvonalú ügyfélkiszolgálásra, valamint 
a T-márkákhoz tartozó ajánlatok egy helyen 
történő elérhetőségére törekszik. Az egyéni, 
valamint a kis- és középvállalati ügyfeleknek 
kínált jelenlegi termékportfólióra építve az év 
folyamán a T-Com számos új ajánlattal jelenik 
meg mind a hang-, mind az internetszolgáltatá-
sok területén. A T-Com májustól díjmentesen 
tovább növelte a szélessávú internethozzáféré-
sek maximális sebességét. Júniustól jelentős, 
akár 50%-os percdíjkedvezményt kínál azokba 
az országokba indított hívások esetén, ahol a 
T-márka jelen van. Emellett további, kedvező 
átalánydíjas díjcsomagokat vezettek be Favorit 
és Favorit Plusz néven. Az év második felében 
a T-Com új hűségprogramot indít. 

T-ONLINE
A T-Com üzletág egyik stratégiai pillére a T-
Online, a Magyar Telekom Csoport piacvezető 
internetszolgáltatója, korábbi nevén Axelero. 
A T-Online a Magyar Telekom Csoport leg-
fiatalabb, de leggyorsabban növekvő vállalata. 
A pénzügyi dinamizmust tekintve az elmúlt 

A MAGYAR TELEKOM CSOPORT
Magyarország legnagyobb márkavál-
tása valósult meg. A Matáv Csoport 
nevet váltott. A Matáv Rt. új cégneve 
Magyar Telekom Rt., a cégcsoport 
egyes üzletágai felvették a nemzetközi 
T-márkákat: T-Com (korábban Matáv 
Vezetékes Szolgáltatások Üzletág), T-
Online (korábban Axelero), T-Mobile, 
T-Systems (korábban Matáv Üzleti 
Szolgáltatások Üzletág), T-Kábel 
(korábban MatávkábelTV) A Magyar 
Telekom Csoport és anyacége, a De-
utsche Telekom (DT) évek óta tartó 
szoros együttműködése az újabb T-
márkák magyarországi bevezetésével 
tovább mélyül.

F
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évek adatai magukért beszélnek - a 2004-es 
évet már 737 millió forintos eredménnyel zárta 
az Axelero. Figyelemre méltóak az innováció 
mérföldkövei: élenjáró a tartalomszolgáltatásban 
[origo], a prepaid internetszolgáltatás, a széles-
sávú tartalomszolgáltatás (zeneáruház, videoté-
ka) bevezetése szintén a vállalathoz kötődik.

T-KÁBEL
A T-Com üzletág másik stratégiai pillére a T-
Kábel, a Magyar Telekom Csoport kábeltévé-
szolgáltatója, korábbi nevén MatávkábelTV. A 
T-Kábel portfóliójában a „hagyományos” analóg 
kábeltévé mellett megtalálható a korszerű széles-
sávú internethozzáférés, a Kábelnet is. A T-Ká-
bel célja, hogy minőségi szabadidős szórakozást 
kínáljon, szolgáltatása révén kitáguljon a világ, s 
közös élményekhez juttassa meglévő és leendő 
ügyfeleit. A T-Kábel júniusban elindult kábelte-
lefon szolgáltatásával, és jövőbeni tervei között 
szerepel a digitális szolgáltatások bevezetése. 

T-SYSTEMS
A Magyar Telekom Csoport nagyvállalati 
ügyfeleket kiszolgáló üzletága, a korábbi Üzleti 
Szolgáltatások Üzletág a T-Systems márkanevet 
vette fel. A T-Systems márka, valamint a mö-
götte álló kompetencia támogatásával a Magyar 
Telekom Csoport T-Systems üzletágának 
lehetősége nyílik a nemzetközi tapasztalatok, 
trendek gyors és alapos megismerésére, 
amely elősegíti az üzletág térnyerését a rend-
szerintegrációs piacon. A T-Systems Magyar-
országon teljes körű távközlési, informatikai 
és outsourcing kompetenciával rendelkezik, a 
3000 legnagyobb magyarországi vállalkozást 
szolgálja ki, komplex megoldásokat kínál és 
rugalmas üzleti partner. A T-Systems ismeri 
és érti az üzleti piac céljait, elvárásait, ezért 
képes testre szabott megoldások kidolgozására. 
Proaktívan keresi az infokommunikációs piac 
kihívásait, ezek kezelésére testre szabott meg-
oldásokat kínál vagyis üzletfelei hatékonyabban 
koncentrálhatnak saját üzleti tevékenységükre. 
A T-Systems optimalizálja az ügyfél üzleti folya-
matait, csökkenti a költségeket, és ezáltal növeli 
az ügyfél versenyképességét. 
A Magyar Telekom Csoport T-Systems üzlet-
ágának kiemelt feladata a hazai piacon szoros 
együttműködés kialakítása, és tevékenységének 
összehangolása a Magyarországon már jelen 
levő – a Magyar Telekom 49%-os tulajdonát 

képező - T-Systems Hungary Kft.-vel. Ennek 
eredményeként lehetővé válik a távközlési 
szolgáltatások, infokommunikációs megoldások, 
outsourcing tevékenységek integrált ajánlása. 
Az együttműködésnek köszönhetően létrejön 
a legerősebb hazai infokommunikációs megol-
dásszállító. A Magyar Telekom Csoport tagja, 
a T-Systems hazánkban egyedülálló internetes 
fejlesztésével, a “Távszámla” szolgáltatással 
jelenik meg hamarosan. Az elektronikus számla-
megjelenítés és fizetés szolgáltatás a Magyar Te-
lekom Csoport üzletágai – a T-Com, T-Online, 
a T-Mobile, a T-Systems és a T-Kábel – által 
kibocsátott számlákat kezeli majd. Segítségével 
lehetővé válik a számlák interneten történő 
megjelenítése és fizetése, így a szolgáltatást 
igénybevevő ügyfelek a jövőben számláikat 
nem papíron, hanem elektronikusan, interneten 
keresztül kapják meg. 
A Távszámla szolgáltatáshoz bármely számlaki-
bocsátó csatlakozhat. A cél, hogy a Távszámla 
révén a szolgáltatást igénybevevő felhasználó 
a jövőben minden számlát (víz, gáz, telefon, 
villany stb.) az interneten keresztül kezeljen.

T-MOBILE
A legnagyobb hazai mobilszolgáltató 10 évvel 
piacra lépését követően, 2004. június 5-én 
piacvezető szolgáltatóként vette fel a T-Mobile 
márkanevét. A T-Mobile szolgáltatásoknak 
mintegy 80 millió előfizetője van a világ 9 
országában.
A tavalyi márkaváltás során a meglévő értékek 
mentén került sor a T-Mobile márka beveze-
tésére, egy lépcsőben, mindössze 5 hét alatt. 
A márkaértékek hasonlósága, az alapvetően 

hasonló vállalati kultúra segített abban, hogy a 
megbízhatóság, az egyszerűség és az inspiráció 
ma már a T-Mobile Magyarországhoz szervesen 
illeszkedő értékekké váltak.
A T-Mobile márkát megismerték és meg-
szerették a magyar fogyasztók. A kutatások 
egyértelműen visszaigazolták: a rendkívül 
rövid idő alatt végrehajtott váltás optimális és 
kedvező fogadtatásra talál az ügyfelek körében. 
A T-Mobile márka támogatott ismertsége 
november elejére elérte a 100 százalékot. 
A megkérdezettek körében a spontán említés 
szintén kiemelkedően magas, 85 százalékos volt 
ugyanezen időszakban. 
A márkaváltással kezdetét vette egy továbbé-
pítkezési folyamat, amely új pályára állította 
a céget. A nemzetközi jelenlét, kapcsolat-
rendszer előnyeit a T-Mobile Magyarország 
ügyfelei kézzelfogható előnyök formájában 
élvezik, mint például a Relax csomagok, a 
T-Mobile csoport számára kifejlesztett mo-
biltelefonok, a nemzetközi együttműködés-
ben fejlesztett Blackberry vagy a T-Mobile 
országokban kínált roaming kedvezmény. A 
magyar mobilpiac jelenlegi fejlődési szak-
aszában egyre fontosabb a lojalitás. További 
kedvezményekkel bővül a Kapcsolat Arany-
kártya lojalitási program, amely új néven és 
konstrukcióban – a Dominó kártyás ügyfele-
ket is bevonva –, megújult formában működik 
a márkaváltás óta. Emellett a T-Mobile 
multimédiás és kényelmi m-com szolgáltatáso-
kat fejleszt. A T-Mobile egy erős, Magyar-
országon immár lassan 1 éves nemzetközi 
márkanév alatt vezeti át ügyfeleit a harmadik 
generációs szolgáltatások világába.
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Ajka város központja egy 62000 lakosú kis-
térségnek, ipari, szolgáltatói (kereskedelmi), 
egészségügyi, sport és kulturális vonatkozás-
ban. Az ajkai munkahelyekre 20-25 km-re 
lévő településekről napi ingázással utaztak a 
térség lakói az iparszerkezeti átalakulások előt-
ti időszakban. Így Ajka város „kisugárzása” 
a térségi települések életére jelentős volt a 
múltban és napjainkban egyaránt.
A térség települései és Ajka város még az eu-
rópai uniós csatlakozás előtt felismerték, hogy 
fejlesztésekhez szükséges jelentősebb pénzfor-
ráshoz csak együttműködve tudnak hozzájutni. 
1996-ban 43, Ajka környéki település és 
Ajka városa megalakította az Új Atlantisz 
Térségi Fejlesztési Társulást, amely szervezett 
formában reprezentálta a kistérségi együttmű-
ködést. A szervezet még ma is működik, de 
az uniós csatlakozást követően új jogszabály 
alapján a mai érdemi együttműködést az Ajkai 
Kistérség Többcélú Társulása megnevezésű 
szervezete koordinálja 2004. júliusától. 
A kistérségi együttműködésben Ajka városa 
gesztorként tevékenykedik. Ez a szerepkör 

egyben azt is jelenti, hogy a város számos 
olyan kezdeményezést felvállal, amely meg-
határozza a térség többi tele-
püléseinek jelenlegi és jövőbeni 
működési feltételeit.
2005-ben Ajka városa tér-
ségi koncepció kidolgozásába 
kezdett, amely a jövőben még 
hatékonyabb együttműködést, 
illetve ajkai kisugárzást céloz meg 
a gazdaság, az egészségügy, a 
kultúra, a sport és a szabadidős 
tevékenység területére.
A gazdasági együttműködésben 
Ajka városa a munkahelyteremtési koncepciója 
átadását, illetve annak gyakorlati megvalósítá-
sát tervezi kiterjeszteni a térség településeire, 
Devecser városára és a kistérségi faluközpon-
tokra egyaránt.
Ajka város önkormányzata a munkahely-
teremtési koncepcióját a 2003. év elején 
hagyta jóvá. Ennek lényege, hogy a több 
ezer megszűnt ajkai munkahelyek helyett új 
munkahelyek jöjjenek létre helyi támogatás 

felhasználásával. A helyi támogatás részben a 
városvezetés gazdaságélénkítési koordinációs 
munkájaként, részben anyagi támogatásként 
jelenik meg.
A térségi koncepció sikeres teljesítése ér-
dekében Ajka városa azonnal hozzálátott a 
munkahelyteremtés térségi kiterjesztéséhez.

Felkutatott olyan ajkai céget, amely bizonyos 
részmunkát egy alföldi székhelyű társasággal 
végeztet. Ezt követően került sor annak pon-
tosítására, hogy ezt a tevékenységet miként 
lehetne Ajka közelében elhelyezni.
A SKIZ Kft. egyik regionális központja Szol-
nokon működik. E társaság vezetését kérte fel 
a munkát adó Kókai Tömítéstechnikai Kft., 
vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy egy 
Ajka környéki településen az általuk végzett 
tevékenységre a telephely kialakítható-e.
Iszkáz község önkormányzata rendelkezett 
olyan üresen álló tulajdonnal, amely – a fel-
újítást követően – alkalmas a munkavégzési 
tevékenységre.
Az egyeztető tárgyalásokat követően a szol-
noki telephelyű SKIZ Kft. hozzákezdett a 20-
25 főt foglalkoztató egység kialakításához, a 
munkavégzésre jelentkezők felvételéhez. Ez a 
foglalkoztatás a megváltozott munkaképességű 
embereknek ad munkát az iszkázi és Iszkáz 
környéki településen élők számára.
A foglalkoztató egység ünnepélyes átadását 
június 17-én tartottuk. Reméljük, hogy az 
iszkázi új munkahelyek létrejöttét a kistérség-
ben rövidesen más településeken kialakított 
foglalkoztató egységek működése követi.

forrás: Ajka pm.

Új munkahelyek

AZ ISZKÁZI PÉLDA
A kilencvenes évek elejétől napjainkig Ajkán és közvetlen térségében 
csaknem 6.000 munkahely szűnt meg. A munkahelyi megszűnéseket 
részben az ajkai iparszerkezet jelentős átalakulása, leépülése, az ajkai 
szénbányák bezárása, valamint a mezőgazdaságban végbement válto-
zások idézték elő.
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Az így kínálkozó létszám még hagyott szabad 
férőhelyeket, s így adott volt a lehetőség a 
program regionális kiterjesztésére. Az idén 
először egy 4 fős velencei diákcsoport, 
valamint a Rotary Club külön segítségével (a 
nehéz körülmények között élő) Szekeres András 
floorhoki olimpikon is színesítette a csoportot. 
A tábort a Peron Music Alapítvány részéről 
Nagy Angéla, Cselovszki Ildikó és Hajagos 
Ildikó vezette.
Az álomszép környezet, a 2500 m-es csábító 
csúcsok, a 150 m mély türkizkék Walensee-tó 
naponta csalogatta a magyarokat túrára, sétára, 
fürdőzésre.
Az izgalomra vágyók legvonzóbb programja a 
libegőzés és az 1280 m-es bobpálya volt. A 
kitartóbbak 2000 m-es magasságig merészked-
tek a hegyek között, ahol nem csak látni lehetett 
a hóhatárt, hanem szó szerint fürödni a hóban.
A hasukat szerető magyaroknak kivételes lehe-
tőség a Läderach csokigyár meglátogatása, ahol 
tetszésüket jelentős fogyasztással fejezték ki. A 

gyárban a tolmácso-
lási munka egy részét 
a 16 éves Magyarosi 
Szilárd látta el, veze-
tőnk minden elisme-
rését megkapva – s 
szép példát mutatva 
társainak. 
A Luzerni kirándulás 
alkalmával nem csak 
a nyüzsgő várost 
ismerték meg a gye-
rekek, de a legöre-
gebb üveggyárban 

a szemük előtt formálták meg az üveghattyút, 
üvegsast.
Minden programot és élményt lehetetlenség 
felsorolni, de nem maradhat ki a madárpark 
meglátogatása, ahol sas, sólyom, kánya, kese-
lyű, bagoly, karakara s még más madár várta a 
látogatókat.

A madárshow alkalmával a gyerekek meg-
figyelhették a röptetést, zsákmányejtést, 
közvetlen közelről szemlélhették ezeket a 
lenyűgöző szépségeket, néhányat megsimogat-
hattak. Nem kis meglepetést keltett, amikor a 
madarak olyan közel repültek a vendégekhez, 
hogy szárnytollaik hozzáértek a nézelődőkhöz!
A madárpark azért volt kivételes lehetőség, 
mert a tábor alatt Hajagos Ildikó tanárnő 
vezetésével a gyerekek sokat tanultak a 
természetről, természetvédelemről. A túrák 
alkalmával rámutatott a kivételes növényekre, a 
gleccserek nyomaira a sziklákban, elmagyarázta 
hogy milyen hegyeket, felhőket látnak a gyere-
kek, még vízmintát is vett a tengerszemekből.
Élményeiket a gyerekek papírra is vetették a 
támogató „Dominó” program vezetőjének: 
Hannes Hochuli-nak. A tizenegy éves Nemes 
Cintia írása olyan jól sikerült, hogy azt meg is 
tartotta magának vendéglátónk.

Az élményekben gazdag tíz nap után a csoport 
azzal az ígérettel indult haza, hogy az anyagi 
feltételeket nem könnyű megteremteni, de 
lehetőleg a program folytatódhat, visszavárnak 
még minket.
Így reményekkel telve mondhatjuk: viszont 
látásra Svájc, viszontlátásra Filzbach.

VISSZAVÁRJÁK A 
PERON-TÁBORT SVÁJCBA!

Az idén hetedszer nyitotta meg kapuit a svájci Filzbach ifjúsági 
tábora a magyar gyerekek előtt. A 20 fős csoportban főleg Komá-
rom-Esztergom megyei állami gondoskodásban élő gyerekek kaptak 
helyet. Az ilyen svájci tábort jutalomként és motivációként kínálják 
fel a gyerekeknek nevelőik, gondozóik az éves tanulmányi munkáért, 
sportteljesítményért s a jó magatartásért.
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Az Égáz Rt. szolgáltatási területén 2005 nyarától társaságunk új ügy-
félszolgálati rendszerre tért át. Az új rendszer bevezetésére már rég-
óta készülünk, mivel egy hatékonyabb, piaci viszonyokhoz jobban 
alkalmazkodó ügyfélszolgálat üzemeltetéséhez szükség van egy új, 
korszerűbb informatikai rendszer bevezetésére. A változás elsődleges 
célja, hogy az ügyfeleink számlázással kapcsolatos adatait a vállalatunk 
gyorsabban és egységesen tudja kezelni, valamint az, hogy az ügyfe-
leink szükségleteihez jobban alkalmazkodó elszámolási konstrukciókat 
tudjunk kidolgozni. 

Ügyfeleink számára az új ügyfélszolgálati rendszer bevezetésének egyik 
legszembetűnőbb eleme a megváltozott számlaformátum lesz. Az új 
számlakép kialakításánál társaságunk a törvényi előírások betartása 
mellett igyekezett a korábbi számlaképet egyszerűbbé és könnyen át-
tekinthetővé tenni.

Társaságunk folyamatos tájékoztatást nyújt az új számlázási rendszerrel 
kapcsolatos újdonságokról. Ügyfeleink az új számlakép magyarázatát 
megtekinthetik a már új számlázási rendszerrel készített részszámla 
mellékleteként, az ügyfélszolgálati irodákban kihelyezett plakáton és 
kiadványokban valamint honlapunkon a www.egaz.hu-n. Ezen felül a 
regionális napilapokban, rádiókban, illetve televíziókban megjelenve 
tájékoztatjuk ügyfeleinket a változásokról.

Az új rendszer bevezetése során problémák és apró fennakadások adód-
hatnak, ezért előzetesen is ügyfeleink elnézését kérjük. Az esetlegesen 
felmerülő hibákat igyekszünk minél hamarabb orvosolni, hogy ügyfele-
inket ebből kifolyólag a lehető legkevesebb kellemetlenség érje. 

Amennyiben az új ügyfélszolgálati rendszerrel, illetve a számlaképpel 
kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a 
számlán található elérhetőségeken.

Északdunántúli Gázszolgáltató Rt.

ÚJ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 
RENDSZER AZ ÉGÁZ RT.-NÉL
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A munkajogviszony létrehozásával kapcsolatos 
egyik legfontosabb szabály, hogy az ilyen jog-
viszonyra vonatkozó szerződést – egyébként 
általános szerződéses alapelvként – nem az 
elnevezése, hanem a tartalma szerint kell 
megítélni. Amennyiben ugyanis a „munka-
szerződés” a tartalma szerint nem a szerződő 
felek alá-fölérendeltségi viszonyán alapul, 
illetve hiányoznak az egyik felet megillető 
utasítási, irányítási jogosultságok, úgy nem 
munkaviszonyról, hanem más polgári jogi (pl.: 
vállalkozási vagy megbízási) viszonyról van 
szó. Az ilyen megállapodás a munkajogsza-
bályok megkerülését is célozhatja, amely adott 
esetben súlyos jogkövetkezményeket von 
maga után.
A munkaszerződést mindenkor írásba kell 
foglalni, ugyanúgy a szerződés módosítása is 
csak írásban érvényes. A szerződés kötelező 
eleme a személyi alapbérben, a munkakörben 
és a munkavégzési helyben való megállapodás. 
Ezeknek az elemeknek mindig szerepelni kell 
a kontraktusban, azonban a fentieken túl a 
felek a megállapodás tartalmát és kereteit 
szabadon rendezhetik, azzal azonban, hogy 
az jogszabállyal és kollektív szerződéssel nem 

lehet ellentétes, kivéve, ha a rendelkezés a 
munkavállalóra kedvezőbb. A munkáltató 
kötelessége, hogy a munkaviszonynak a 
Munka Törvénykönyvében meghatározott 
elemeiről (munkarend, bérfizetés napja stb.) 
és azok változásáról a munkáltatót írásban 
tájékoztassa. A munkaviszony – eltérő 
rendelkezés hiányában – határozatlan időre 
és teljes munkaidőre jön létre. A határozott 
idejű szerződés legfeljebb öt évre szólhat. Lé-
nyeges és sok problémát okozó szabály, hogy 
a határozott időszak folyamatos hosszabbítása 
(ismételten határozott idejű szerződés kötése) 
– munkáltatói érdek nélkül – tilos, azt a 
dolgozók érdekeinek megsértéseként értékeli 
a jogalkotó. A határozott idejű szerződés 
egyébként határozatlanná válik, ha a munka-
vállaló a megjelölt időtartam leteltét követően 
legalább egy napot a munkáltató tudtával 
tovább dolgozik.
A munkaviszony létrehozása körében gyakran 
alkalmazott megoldás a próbaidő kikötése, 
amely tulajdonképpen a felek kölcsönös „ta-
nulási időszaka”. Ennek tartama (legfeljebb 
30 nap) alatt a szerződők bármelyike indo-
kolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti 

a munkaviszonyt. 
A munkaszerződés 
módosítására vonat-
kozó egyik alapvető 
rendelkezés, hogy 
arra csak írásban 
és a felek egyet-
értésével kerülhet 
sor. Módosítással a 
szerződés bármely 
eleme megváltoztat-
ható, természetesen 
a jogszabályokban 
meghatározott köte-
lező feltételek (pl. 
minimálbér) ebben 
az esetben sem 

csorbulhatnak. Nem minősül módosításnak a 
munkavállaló átirányítása, azaz, ha a munka-
vállaló – egy évben legfeljebb összesen 44 
napig – a munkáltató működésével össze-
függő okból, a munkáltató utasítása alapján, 
eredeti munkaköre helyett vagy amellett más 
munkakörbe tartozó feladatokat lát el. A 
munkaszerződés módosítása körében gyakran 
– bár többségében a munkavállalók részéről 
– feltett kérdés az, hogy a munkavállalói 
jogutódlás érinti-e a jogviszony lényegét. A 
válasz: nem, jogutódláskor a fennálló mun-
kaviszonyból származó jogok és kötelességek 
a jogutódlás időpontjában a jogelődről a 
jogutód munkáltatóra szállnak át, a jogelődöt 
pedig – feltételek fennállása esetén – kezesi 
felelősség terheli a munkavállalót megillető 
járandóságok vonatkozásában.
A munka díjazása körében alapszabály, hogy 
a bér mértéke legalább a mindenkori minimál-
bér időarányos összegét el kell, hogy érje, 
egyébként az összegszerűség időbérként és-
vagy teljesítménybérként is meghatározható. 
A munkavégzés idejétől függően (pl. éjszakai 
munkavégzés, pihenőnapon végzett munka) a 
munkavállalót különböző pótlékok illetik meg, 
ennek mértéke a személyi alapbér meghatá-
rozott százaléka. A béren túl a munkáltató kö-
teles a munkavállalónak a munka elvégzésével 
kapcsolatban felmerült költségeit is megtéríte-
ni, és a dolgozó javára szociális juttatásokat is 
biztosíthat. A munkabért és az egyéb járan-
dóságokat főszabály szerint a tárgyhót követő 
hónap 10. napjáig ki kell fizetni, amennyiben 
ez a nap munkaszüneti nap lenne, úgy az ezt 
megelőző utolsó munkanapon.

A MUNKAVISZONY 
SZABÁLYAI II.

Következő cikkünkben a munkaviszony létesítésével, a munkaszerződés 
módosításával, továbbá a munka díjazásával kapcsolatos szabályokat 
tekintjük át. 
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– Édesapád kiváló ökölvívóként, később 
bányaigazgatóként, édesanyád és bá-
tyád a közéletben és a humán területen 
végzett munkájukért lettek elismert, 
megbecsült polgárai a városnak. A 
családi háttér mennyire játszott szere-
pet a fiatal korod ellenére már hosszú-
nak tekinthető pályafutásodban?
– Természetesen a családi háttér is nagyon 
fontos, de a sportolói, testnevelői és edzői 
pályám során inkább Sárosi Ferenc és Gu-
bicza Antal tanáraim, valamint Kovács Nim-
ród, az edzőm mutattak példát nekem.

– Mikor kerültél kapcsolatba az at-
létikával?
– Tízévesen, 1970-ban kezdtem el spor-
tolni és egészen 1984-ig a Testnevelési 
Főiskola elvégzéséig aktívan versenyeztem. 

Tízpróbában az ifjúsági válogatott tagja 
voltam. A főiskola után testnevelőként 
helyezkedtem el, és ugyanekkor kezdtem 
el edzőként is dolgozni. A Dózsa György 
Általános Iskolában tanítok jelenleg, és 
1991-től vagyok vezetőedzője a TSC-
Geotech atlétáinak.

– Edzőként specializálódtál a sport-
ágon belül valamelyik szakágra?
– Nem. Elsősorban utánpótlás nevelő-
edzőnek tartom magam. Minden szakágban 
neveltem már korosztályos válogatottakat. 
Eleinte a középtávfutóknál, jelenleg inkább 
a lány ügyességi számokban jeleskednek a 
tanítványaim.

– A sportág tatabányai történetében 
dicsőséges korszakok és nagy 

hullámhullámvölgyek 
váltották egymást. 

Most éppen mi 
a helyzet?

– Örömmel mondhatom, hogy felszálló 
ágban vagyunk. Athénban Margl Tamás 
személyében ismét volt olimpikonunk. A 
fiatalok közül többen szerepeltek koroszt-
ályos világversenyeken. Az önkormányzat, 
a GEOTECH Kft. valamint több magán-
személy biztosítja a hátteret és a szakosz-
tályvezetésre is számíthatunk. Óriási lehe-
tőséget látok a jövő évre tervezett műanyag 
borítású pálya kialakításától. Nyugodtan 
mondhatom, hogy helyi szinten példa-
értékűen működik a rendszer, ami sajnos 
országos szinten már nem mondható el.

– Kikre vagy a legbüszkébb a ta-
nítványaid közül?
– Minden olyan gyerekre akik az élet 
más területeinek “elszívó” hatása ellenére 
a rendszeres mozgást, az egészséges élet-
módot választja. Konkrétabban a korábbi 
időszakokból Benyőcs Gergelyre, Weisz 
Péterre és Szvittik Mátéra, a mostaniak 
közül Becsák Barbarára és Jávorfi Ágnesre, 
akik a válogatottságig is eljutottak.

– Hogyan érintett a díj?
– Meglepett az elismerés, örülök, hogy a 
fiatal szakembereket is elismerik. Bizonyítja 
azt is hogy jó úton járok.

Süle Károly

Ismét fiatal szakembert díjazott a város

SALAMON ZOLTÁN KAPTA AZ IDEI 
TATABÁNYA SPORTJÁÉRT DÍJAT

A közelmúltban ünnepélyes keretek között díjazták Tatabánya legjobb 
eredményt elért sportolóit, edzőiket és az őket segítőket, támogatókat. 
A legnagyobb elismerést, a Tatabánya Város Sportjáért Díjat a mind-
össze negyvenöt éves Salamon Zoltán, a TSC-Geotech atlétáinak veze-
tőedzője kapta.
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– Pontosan mit jelent a risk mana-
gement?
– A kockázatkezelés tulajdonképpen a válla-
latokra leselkedő kockázati tényezőket veszi 
számba, – azokat feltárja, elemzi, értékeli, 
illetve csoportosítja. A risk manager közvet-
lenül a cég elsőszámú embere mellé rendelt 
személy, aki a biztonságért felel. Lényegre 
térve: azokkal a kockázatokkal foglalkozom a 
baj bekövetkezése előtt –, melyek egy vállalat 
működését vagy létét befolyásolhatják. 

– Hogyan osztályozhatók a fenyege-
tettségek?
– Vannak olyan fenyegetettségek, amelyek 
minimális kárt okoznak, ezekkel nem kell fog-
lalkozni, mert a védekezés többe kerül, mint 
amekkora a kár nagysága. Vannak olyanok, 
amelyek egyszer és mindenkorra padlóra kül-
denek egy céget.

– Hogyan történik egy cég kockázat-
feltáró átvizsgálása, és biztonsági 
rendszerének kiépítése?
– Először is fel kell tárni az adott cég rizikó-
faktorait, vagyis kockázati analízist végzünk. A 
különböző kockázati tényezőket tematikusan 
csoportosítanunk kell. Miután ez megtörténik, 
akkor tudjuk megtervezni a következő lépést. 
Nagyban függ a megbízó igényeitől is, hiszen 
nem minden esetben kérik a teljes cég átvilá-

gítását, valamikor csak egy részét, amelyet ők 
kockázatosnak vagy gyanúsnak ítélnek meg. 

– Melyek azok a rizikófaktorok, 
amelyek ma egy cég életét befolyá-
solhatják?
– A legáltalánosabb rizikófaktor például a 
pénzügyi: nincs megfelelően kezelve, például 
a cég pénzmozgása. Nem elhanyagolható a 
humán tényező sem: nem a megfelelő emberek 
vannak a megfelelő posztokon, megfelelő 
ellenőrzés nélkül alkalmaznak embereket, te-
hát fontos a munkatársak ellenőrzése. Nagy 
az informatikai kockázat is: nem megfelelően 
védettek a számítógépek, az Internet hasz-
nálata (különösen a levelezés). Ide lehet 
sorolni a vagyonvédelmi, biztonságtechnikai 
rizikó-faktorokat is, hiszen a nem megfelelően 

kiválasztott élőerős vagy technikai őrzés (túl-
biztosítás, vagy alul biztosítás) is kockázattal 
jár.

– Mennyire elterjedt Magyarorszá-
gon a risk management?
– Nem igazán. Kis- és középvállalkozások 
úgy vannak vele, hogy kicsi vagyok, kinek 
állna érdekében engem megtámadni. Pedig 
sok esetben csak anyagi okok miatt nem al-
kalmazzák a kockázatkezelést. Sok helyen csak 
látszatintézkedést alkalmaznak a biztonság 
érdekében, például megbíznak egy munka-
társat a terület kezelésével. Ezek a kollégák 
gyakran nem, vagy csak felületesen ismerik a 
rájuk bízott területet, nem tudják, mire kell 
figyelniük. Nagyon sok cég kerülhette volna 
el a csődöt, ha időben feleszmél, elvégezteti 
a kockázatelemzést, ha nem is az egész cégre, 
de legalább a kiemelten rizikós helyekre. 
Cégünk szakértője a témának, forduljanak 
hozzánk bizalommal!

pr

KOCKÁZATKEZELÉS VÁLLALATOK 
ÉLETÉBEN (RISK MANAGEMENT)

Az instabil európai és hazai gazdasági helyzetben (tőkeszegénység, 
körbetartozások stb.) mondani sem kell, mennyi kockázati tényező 
befolyásolja egy vállalkozás életét. Ezért a rizikót is menedzselni kell, 
erre utal a címben leírt risk management. Kun Ferencet, a Babylon-Sec 
igazgatóját kérdeztük a témáról. 
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FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL:
BABYLON-SEC KFT

1704 BUDAPEST, PF. 122
TELEFON: 20/4556595

FAX: 1/2916589
E-MAIL: BABYLONSEC@FREEMAIL. HU
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GIMNÁZIUMTÓL A TÁBONOKSÁGIG
A Magyar Honvédség szervezeti felépítése 
alapvetően három fő területre osztható szét 
a laikusok számára. A legfőbb testület a 
Vezérkar, amelynek alárendeltje a Szárazföldi 
Parancsnokság és a Légierő Parancsnokság. 
Az összes szervezet ezek alá tagozódik be. 
A Regio Regia magazin terjesztési területén 
– Székesfehérvárott – dolgozik a Száraz-
földi Parancsnokság, amelynek törzsfőnöke 
és parancsnokhelyettese Tánczos László 
dandártábornok. A Tiszadadán született 
Tánczos László Miskolcon járt gimnáziumba, 
majd Szentendrén, a Kossuth Lajos Katonai 
Főiskolán tanult felderítő szakon azért, 

hogy megszerezze első tiszti rendfokozatát. 
Röviddel ezután már Újördögön felderítő 
szakaszparancsnok. Katonai előljárói minden 
bizonnyal elégedettek voltak munkájával, 
mert 1977-ben soronkívül léptették elő 
főhadnaggyá, s ugyanebben az esztendőben 
Szombathelyen lett belőle szakaszparancsnok. 
A remek fizikai adottságokkal rendelkező 
fiatalember számára magától értetődő volt, 
hogy szakmai ismereteit folyamatosan bővítse, 
így 1981 és 1984 között Moszkvában, a 
Frunze Akadémián tanult, s amikor sikerrel 
abszolválta a rangos intézményben tanulta-
kat, ismét Szombathelyen találkozhattak vele 
előljárói és beosztottai – igaz – már önálló 

zászlóalj parancsnokként. Ettől kezdve szinte 
már meg sem lehetett állítain a karrier útján 
Tánczos Lászlót. 1986-ban hadosztályfel-

derítőfőnök lett Tatán, majd egy évvel 
később a hadtestfelderítőket vezeti, 
1988-ban alezredes, 1990-ben 
Tatán hadtest törzsfőnök (egyúttal 
előléptették ezredessé).
Mindössze négy évet kellett várni a 
következő ranglétrára. 1994-ben ki-
nevezik Katonai Kerület Parancsnok-

nak, és előléptették tábornokká.Ekkor 
Tánczos tábornok a Magyar Honvédség 

legfiatalabb tábornoka. 1996-ban Buda-
pesten elvégzi a vezérkari tanfolyamot, majd 
katonai tanácsadó a Honvédelmi Minisztéri-
umban. 1998-ban vezetési főcsoportfőnök 
helyettes, 2000-ben pedig felderítő cso-
portfőnök. 2003-ban hadműveleti csoport-
főnök helyettes a vezérkarnál, majd ismét a 
minisztérium következik, ahol főtanácsadó. 
2005.02.15-től a Szárazföldi Parancsnok-
ság törzsfőnöke, egyúttal parancsnok helyettes 
Székesfehérvárott.

TENISZ, HORGÁSZAT, VADÁSZAT
Tucatnyi évvel ezelőtt egy beszélgetésünk 
alkalmávan azt mondta Tánczos József tábor-
nok, hogy nem engedheti meg magának egy 
vezető katonai személyiség azt a luxust, hogy 
elhízzon. Kondícióját azóta is karban tartja. A 
korábbi röplabda illetve a kézilabda hajszo-
lásból mára már “csak” a tenisz maradt, de 
örömmel riogatja a halakat a Budapesten élő 
tábornok, s szeret vadászni is. Magától értető-
dő kötődése Tatához, hiszen komoly sikereket 
ért el hivatásában, amikor Tatán szolgált. Fe-
lesége Ágne a fővárosban, az APEH-nél dol-
gozik, fia László, testnevelő tanár ugyancsak 
Budapesten. Leánya Adrienn, egy egészen 
más területen igyekszik babérokat szerezni, 
s hódolói elismerését kivívni. Zalaegerszegen 
színésznő. Amennyiben hasonlóképpen céltu-
datos Adrienn, mint édesapja – s efelől nincs 
kétségünk – egészen biztos, hogy nagy sikerek 
várományosa Thália birodalmában.

Berg Endre

Sikertörténet angyalbőrben

TENISZEZIK, HORGÁSZIK, S VADAT LŐ A TÁBORNOK
A köznyelv 

“
angyalbőrnek” nevezi a katonai egyenruhát. Ennek a 

megkülönböztetett ruházatnak a viselői a területhez való kötődésen 
kívül azonban ugyancsak tisztelettel tekintenek azokhoz a rend-
fokozati jelzésekhez, amelyek egyértelműen utalnak viselőinek 
előmeneteli, rangbéli sikereire. A parancsuralmi szervezetek-
ben dolgozók számára nagyon nem mindegy, hogy egyszerű, 
rendfokozat nélküli egyenruhát hordoznak, avagy a díszítő 
elemeken túl csillagok is találhatók a parolin. Ezekben 
is van fehér, ezüst és arany, kicsi és nagyobb, az arany 
vállapokról már nem is beszélve. A legmagasabb katonai 
rendfokozat a tábornoki, amely a Magyar Honvédségnél a 
dandártábornoktól a vezérezredesig terjed.

Az utolsó verseny
ELMENT A VICCGYÁROS EZREDES

Az élet egy olyan szexuális módon keletkező folyamat, amely minden esetben halállal végződik 
- mondta el több alkalommal is baráti poharazgatás közepette, a viccekből jószerivel kifogyhatatlan 
cimbora, sokak barátja, sporttársa, katonatársak bajtársa. A vicceknek, ugratásoknak, versengéseknek 
számára vége. A minap egy tájfutó versenyen elnavigálta magát. Nem a célszalagot, hanem élete fonalát 
szakította el Kész István, nyugállományú honvéd ezredes. Hatvanöt évet élt.

Egyszerűen nem akarja elhinni az ember, amikor olyan közeli ismerőséről érkezik a megdöbbentő hír, hogy 
nincs többé, aki egyébként az élet megtestesítője volt. Kész István egész életét a honvédségnél, illetve 
annak közelében élte, egészen az utolsó percig. Igazi életvidám, viccekre, bolondozásokra mindig kész, 
örökmozgó ember volt. A felderítő szakon végzett tiszt sokféle feladattal, sokféle beosztásban birkózott 
meg szolgálati ideje alatt.
Ezer és ezer fiatal katona ismerhette sporttiszti korából. Nem csak elvárta utasításainak végrehajtását, hanem 
a szó legszorosabb értelmében elöljárt a feladatok gyakorlati bemutatásában is. Közel négyszáz alkalommal 
hajtott végre ejtőernyős ugrást, remek készsége volt a cselgáncshoz, katonákat és rendőröket is képzett 
az önvédelemre. Nyugállományba vonulása után sem maradt tétlen. Minden katonai esemény elsőszámú 
fotósa-videósa volt, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör országos vezetőségének tagja, szenvedélyes 
éremgyűjtő és tájfutó. Számtalan katonai és sportkitüntetés birtokosa, aki legutóbb egy versenyen lett rossz-
ul Fejér megyében, s ott le is zárult élete.
Isten veled, Pista, nyugodj békében.
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A RÉGI KÖRNYÉK (GARDEN STATE, USA, 2004)
R.: Zach Braff
Fsz: Zach Braff, Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Ian Holm
Megjelenés: július 19.
Andrew Largeman kilenc éve menekült el otthonról, a kisvárosi szürkeségtől, pszichiáter apja dominanciája elől. Most, majd 

egy évtizeddel később középszerű TV-színészként, nyugtatókon és antidepresszánsokon él, távol az emlékektől 
és távol a valódi világtól. Amikor hírt kap arról, hogy édesanyja meghalt, rászánja magát a háromezer mérföl-
des útra, hogy találkozzon elveszettnek hitt múltja emlékeivel. Otthon nem csak apjával kezdi újraértelmezni 
kapcsolatát, de megismerkedik egy lánnyal is, aki szinte mindenben az ő ellentéte: Sam életvidám, optimista és 
– ami talán a legjobb tulajdonsága – képes arra, hogy mások szemét is ráirányítsa az élet napos oldalára! 

HOSSZÚ JEGYESSÉG (UN LONG DIMANCHE DE FIANÇAILLES, FRANCIAORSZÁG, 2004)
R.: Jean-Pierre Jeunet
Fsz.: Audrey Taotou, Jodie Foster
Megjelenés: július 12.
Mathilde és Manech kisgyermekkoruk óta elválaszthatatlanok egymástól. Manech a német-francia frontra kerül, ahol 

egy fegyelmi vétségért a hadbíróság a két frontvonal közti senkiföldjére, azaz a biztos halálba száműzi. 
Mikor Mathilde értesül a fiú halálhíréről, szíve mélyén biztosra veszi, hogy Manech még életben van. 
Elindul, hogy megkeresse a fiút, és ebben semmi sem akadályozhatja meg. Ha kell, akár a sorssal is 
szembeszáll… Az Amélie csodálatos élete rendezőjének varázslatosan látványos filmje dupla lemezes 
kiadásban, magyar feliratos extrákkal alaposan megrakva jelenik meg.

KÖZELEBB! (CLOSER, USA, 2004)
R.: Mike Nichols
Fsz.: Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen
Megjelenés: július 26.
Mike Nichols (Diploma előtt) romantikus filmje szellemes, szókimondó és égetően valóságos képet fest a véletlen 

találkozásokról, az ellenállhatatlan vonzalomról és az elkerülhetetlen félrelépésekről. A nagysikerű színpa-
di mű filmfeldolgozásának főszerepében négy vadidegen – Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman és 
Clive Owen -, akikben csak egyetlen közös van: vágyakozás a másik iránt. Négyük szexuálisan túlfűtött 
kalandos szerelmi kálváriája senkit sem hagy érintetlenül. Az Oscar-jelölt film DVD-változata magyar 
szinkronnal lesz felvértezve.

M - EGY VÁROS KERESI A GYILKOST (FRITZ LANG: M, NÉMETORSZÁG, 1931)
R.: Fritz Lang
Fsz.: Peter Lorre
Megjelenés: július 1.

A korabeli Berlin a színhelye Fritz Lang első hangosfilmjének, filmtörténeti klasszikussá lett krimijének. 
A kor teljes tömeglélektani freskója tárul elénk, az azóta is számtalanszor idézett, lenyűgöző képi és 
hangmegoldásokkal. A düsseldorfi rémről mintázott gyerekgyilkos Hans Beckert nemcsak a rendőrség, 
hanem a “jóhírét” féltő alvilág is üldözi és végül az utóbbi képviselői fogják el, hogy ítélkezzenek felette. 
Hiánypótló filmklasszikus végre DVD-n!

AZ OPERAHÁZ FANTOMJA (THE PHANTOM OF THE OPERA, USA, 2004)
R.: Joel Schumacher
Fsz.: Emmy Rossum, Gerard Butler, Minnie Driver
Megjelenés: július 26.
A történet a XIX. századi Párizsban játszódik, ahol a titokzatos Fantom tartja rettegésben az Operaház személyzetét. 

A torz arcát álarccal takaró férfi beleszeretett Christine-be, a fiatal, csinos kórustagba, és elhatározza, hogy 
az Opera új csillagává teszi. Énekórákat ad neki és szerepeket zsarol ki a megfélemlített igazgatótól a lány 
számára. Christine hálás a törődésért, nem rémíti a Fantom külseje sem, de szíve már Raoulé, a fiatal grófé, így 
mikor a Fantom feleségül kéri, visszautasítja rajongója közeledését. A kikosarazott kérő szörnyű haragra gerjed 
és bosszút esküszik. 






