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HŰ DE NYÁR…
Na, ilyet még az öregapám se pipált! Egyik nap negyven fok, majd egy hétig esik 
az eső. Újra néhány napos haváj-dizsi-napfény, aztán jön a télikabát. Mire föl 
emberek? 
Az öregek bölcsek, az „atomot” hibáztatják a kóros éghajlatváltozás miatt. Mi egy 
kicsit jobban tájékozódva a környezetszennyezést, a vékonyodó ózonréteget.
A végeredmény egy és ugyanaz: átkozott egy nyár az idei. Vendéglátós barátaink a 
Balatonnál, a Velencei-tónál és a Duna vonalán csődről, a vendégek elmaradásáról 
panaszkodnak, jogosan. A néhány hetes főszezonból néhány napos maradt, ki tud 
így megélni az idegenforgalomból?
Nem vígasztal bennünket, hogy a tengermelléken sem vidámabb a helyzet, sőt egyre 
csak potyognak az égből a turistákat szállító repülők. Az elöregedett gépparkot a 
végsőkig próbálják kizsigerelni az ilyen-olyan légitársaságok, ez az eredménye. Ezek 
után biztos, hogy csak a frissen, kótyavetye áron privatizált MALÉV gépeivel 
repülök, az ő repülőik nem idősebbek két évnél.
De szálljunk le a földre, itthon azért nem állt meg az élet. Régiónk számos nagy 
rendezvénynek ad otthont, ezek közül beszámolunk a Vértes Expo előkészületeiről, 
a balatonfüredi borhetek megnyitásáról, a Vivace Kórusfesztiválról és a fehérvári 
Királyi Napokról.
Újabb kistelepülések és cégek mutatkoznak be lapunkban, hála Istennek hirdetőink 
száma is inkább nő, mint csökken.
Kedves olvasóim! Tartsanak velünk a világszép Közép-dunántúli Régióban való 
kalandozáson, feledjük a rosszat, és tekintsünk előre. Csak jobb jöhet…

 Veér Károly
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A T a r t a l o m b ó l :
Bemutatjuk Komárom-Esztergom megye kistelepüléseit a 
Megyei Közgyűlés támogatásával. 
Bemutatkozó falvaink: Úny, Máriahalom, Csém.

6-8. oldal

Az idei, a XII. Vértes Expo a környezetvédelem, a sport, az 
egészséges életmód jegyében zajlik majd. Ehhez kapcsolódó 
programokkal, akciókkal, játékokkal, vendégekkel invitáljuk 
az érdeklődőket a régió legnagyobb gazdasági seregszem-
léjére. 

9-18. oldal

A hónap vendéglátója: 
Egy kényelmes szálláshely, a kiváló konyha, valamint a 
szabadidő kellemes eltöltésének ígérete. Mindezt kínálja a 
helyi stadion melletti Sport Hotel és Étterem.

15. oldal

A jubileumi, 10. Királyi Napok Nemzetközi Néptánc-
fesztivál esős, borongós időben, a főtér helyett a Köfém 
Sportcsarnokban kezdődött – és nagyszerű hangulatban ért 
véget. 

24-25. oldal

1992-től nem múlt el nyár nemzetközi kórusrendezvény 
nélkül: az Amerikai-Magyar Kórusnapok, az Európai Ifjúsági 
Kórus, a Vox Juventae ifjúsági kórusfesztivál jelzi azokat az 
állomásokat, amely elvezetett a Millenniumi 2000. évben 
útjára indított Vivace Nemzetközi Kórusfesztiválhoz. Idén 
július utolsó napjaiban rendezték meg az immár nemzetközi 
hírű, rangú eseményt.

42-43. oldal

E havi lapszámunk támogatói:
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Oroszlány város Önkormányzata

Komárom-Esztergom megye Közgyűlése
Balatonfüred város Önkormányzata

Gyermely Rt.
Babylon-Sec Kft.

Alba Takarékszövetkezet
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A Bajnai-medence délkeleti részén 
elterülő 682 fő lélekszámú község-
ben késő bronzkori leleteket talál-
tak, a Kolostorhegy tetején pedig 
urnasíros kultúra nyomait tárták fel, 
valamint római kori telep maradvá-
nyaira is bukkantak. Első okleveles 
említése 1255-ből való.

– Máriahalom, azaz Kirwa tör-
ténelme igen zivatarosan alakult, 
különösen a huszadik században. 
1785-86-ban Würtenberg tarto-
mányból katolikus vallású néme-

teket telepítettek ide. A második 
világháborúban négy hónap had-
színtér volt a falu, majd 1946-ban 
a németajkú lakosság nagy részét, 
640 főt kitelepítettek Németor-
szágba. Ráadásul sokáig amolyan 
„zsáktelepülés” voltunk, itt vége 
volt az útnak. Mióta ez megszűnt, 
útjaink gondozása a közútkezelőhöz 
került, ám ide valahogy sehogyan 
sem jut pénz, így nagyon nehézkes 
a közlekedés.

Költségvetésük 97 millió forint, 

kevés a normatíva, ám azért jut 
az infrastruktúra fejlesztésére. A 
közelmúltban felújították a nyolc-
osztályos iskola és a sportház te-
tőszerkezetét, a klubkönyvtár vizes-
blokkját, kicserélték a nyílászárókat. 
Korszerűsítették a közvilágítást, és 
az utolsó simításokat végzi a beru-
házó vállalkozó a község csillagpon-
tos kábeltévérendszerén. 

A faluban alig néhány vállalkozás 
működik, a legtöbb munkaképes 
felnőtt bejár a közeli Dorogra, 
Esztergomba, Budapestre, Perbálra 
vagy Piliscsabára dolgozni. 1998-
tól nem változott a munkanélküliek 
száma, minimális, mindössze 3-4 
fő!

– Hála Istennek, óvodánk és isko-
lánk szinte maximálisan kihasznált, 
25 kicsink és 86 iskolásunk jár 
intézményeinkbe. Civil szervezete-
ink közül kiemelkedik a Faluvédő 
Egyesület és a Német Kisebbségi 
Önkormányzat munkája. Énekka-
runk sokfelé fellép, sportkörünk 
asztaliteniszezői is szép sikereket 
érnek el. Klubkönyvtárunk az iskola 
kezelésében van, az előbb említett 
szervezetek töltik meg élettel, tar-
talommal működését.

Máriahalomban tehát lassan be-
hegednek a háború, a kitelepítés 
régi sebei, normális kerékvágásba 
fordult az élet. Csak azokat a frá-
nya, gidres-gödrös utakat tudnánk 
feledni…

Veér Károly

KIRWA, AMELY MÁRIAHALOM
Máriahalom egészen 1936-ig Kirwa névre hallgatott, 
ekkor változtatták – a régit is megtartva – a jelenlegire 
elnevezését. A közigazgatást 1950-ig az únyi körjegyzőség 
látta el. 1950-től 1971-ig önállú tanácsú község volt, 
majd 1990-ig Dághoz tartozott. Attól az évtől ismét önálló 
önkormányzatként működik. Pántya György polgármester 
és Baják János megbízott jegyző tájékoztatták lapunkat 
életükről, örömeikről, gondjaikról.
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A régészeti leletek arra utalnak, hogy már az 
őskorban lakott hely volt Úny és környéke. 
Rézkori, bronzkori és vaskori cserepek egy-
aránt előkerültek. A Baráthegyi-dűlőben 
római és Árpád-kori lakóházat és gödröket 
találtak. Első okleveles említése 1193-ból 
való. 1990-ben vált immár többedszerre 
önálló községgé.
– Az önkormányzatnak szerény a költ-
ségvetése, nem éri el az évi ötvenmillió 
forintot, így ahol tudunk, spórolunk. Sze-
rencsére költségkímélést és kevesebb admi-
nisztrációt jelent, hogy községünkben csak 
tagintézmények működnek, a négyosztályos 
iskola és az óvoda esetében Dág a gesztor, 
és ugyancsak velük együtt alkotunk kör-
jegyzőséget. Óvodánkra egyébként nagyon 
büszkék vagyunk, 2002-ben pályázati 

forrásból újítottuk 
fel. 2004-ben el-
készült a kábeltévé 
rendszer, 50%-ban 
pályázati pénzből, 
míg az önrész felét 
a lakossági hozzá-
járulások tették ki.

Korszerűsítették a 
közvilágítást, és 
utolsó simításokat 
végzi a beruházó 
vállalkozó a köz-
ség csillagpontos 

kábeltévérendszerén. Az ADSL internet 
bárki számára hozzáférhető, az iskolában 
teleház működik négy számítógéppel, fény-
másolóval, faxszal, szinte fillérekért lehet 
internetezni.

– Nagy problémánk az utak leromlott 
állapota, a felszíni vízelvezetés és a szenny-
vízhálózat megoldatlansága. Pályázunk, 
pályázunk, néha sikerrel. CÉDE pályázaton 
nyertünk 1,7 milliót a rendezési terv el-
készítéséhez, amely összesen 3,5 millióba 
kerül. Kisebb összegeket kaptunk az EU 
kompatibilis játszóudvar kialakítására, va-
lamint óvodai eszközbeszerzésre. Három 
ütemben zajlik a partfalépítés, az utolsó 
ütemre-, hatmillió forintra 
beadott pályázatunkat sajnos 
forráshiányra hivatkozva eluta-
sították. Reménykedünk, hogy 
a szeptemberi újraértékeléskor 
talán megkapjuk ezt az össze-
get.

Tizennégy bejelentett vállalko-
zás van a faluban, ezek közül 
azonban csak egy számottevő 

volumenű, így helyben az önkormányzat 
a legnagyobb munkáltató, 25-30 embert 
foglalkoztatnak. A munkanélküliség 5-6% 
körül mozog, ám a polgármester szerint aki 
akar, az tudna dolgozni…

-– Szerencsére csökkentek az önkormányzat 
gondjai, az elhagyott laktanyát megvette a 
holland eredetű Arany Rózsakereszt Egy-
ház. Rendbe tették, kicsinosították a terüle-
tet, a lakóépületeket. Amúgy nem folynak 
bele a falu életébe, mindössze havi össze-
jövetelük alkalmából, amikor 1000-1200 
hívük idejön, nő meg a zöldségesünk forgal-
ma, lévén az egyház tagjai vegetáriánusok.

A faluban nincs focicsapat, a pályán a 
rossz véget ért Benkő Péter-féle vállalkozás 
alakított ki lovaspályát. Mostanság évente 
ha egyszer rendez a jelenlegi bérlő amatőr 
díjugrató versenyt. A hölgyek a hastánc- és 
jógatanfolyamokon, a gyerekek pedig kara-
teoktatáson vezethetik le fölös energiáikat. 
Működik a Idősek Klubja, a művelődési 
házban pedig rendszeresen szerveznek al-
kalmi vásárokat. Úny, mint annyi más kiste-
lepülés, apró örömökkel, kisebb-nagyobb 
gondokkal éli mindennapi életét.

Veér Károly

ÚNYON AZ ÖNKORMÁNYZAT A 
LEGNAGYOBB FOGLALKOZTATÓ

A 650 lakosú kisközség Komárom-Esztergom megye délkeleti határán 
helyezkedik el, a Gerecse hegység lösz borította, dombsági táján, festői 
környezetben. Amolyan „alvó” település, a munkaképes lakosság legnagyobb 
része Budapesten és Dorogon dolgozik. Pósfai József polgármester mutatta 
be a községet.
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A faluban alig van munkahely, ráadásul 
többen dolgoztak a Komáromi Mező-
gazdasági Rt.-ben, ahol az átszervezések 
miatt sokakat elbocsátottak.
– 12-14 főt érintett Csémen a létszámle-
építés – sorolja Aranyosi István –, nekik 
most jár le a munkanélküli segély, ezért 
gondoskodnunk kell valamilyen formában 
a foglalkoztatásukról. Ezért, kihasználva 
az autópálya közelségét, rendezési ter-
vünkben kijelöltünk egy területet, amely 
vegyes beruházásban ipari, kereskedelmi 
cégeknek adhat otthont. Jelentkezők is 
vannak, körvonalazódott egy takarmány-
keverő üzem létesítése, amely munkát 
adhat a korábban hasonló területen dol-
gozóknak. Ha minden az elképzeléseink 
szerint alakul, még az idén elindulhat a 
beruházás.

A községnek, mivel nemrég lett önálló, 
nincs vagyona, sem föld, sem ingatlan, 
így fedezet nélkül hiteleket sem vehetnek 
fel. Így a komáromi kistérségi társulás 
keretében, másokkal összefogva adtak 
be pályázatokat a környezetvédelmi és 
a hulladékgazdálkodási feladatok meg-
oldására. Pozitív tapasztalataik vannak az 
intézményi társulásokról, hiszen ezek je-

lentősen kímélik szűkös költségvetésüket. 
Csém körjegyzőséghez tartozik, amelynek 
központja Nagyigmánd, ugyanide járnak 
a gyerekek iskolába. A faluban csak fiók-
óvoda működik.
– Sajnos kevés a gyerek, ám mostanság 
– hála a frissen betelepült fiataloknak 
– egyre több kismama tologat babakocsit 
az utcán. Idén öt új ház épül, gyakorlati-
lag nincs a faluban üres lakás. Igyekszünk 
minden évben valamilyen fejlesztést meg-
valósítani, amely hozzájárulhat a lakosság 
közérzetének javításához. Jogosultak 
vagyunk területi kiegyenlítő támogatásra, 
amely beruházásaink értékének mintegy 
70%-át fedezi.

2002-ben felújították az óvodaépületet, 
2003-ban pedig az orvosi rendelőt. 
Tavaly a művelődési ház és a ravatalozó 
került sorra, idén pedig előkészítés alatt 
áll a belterületi utak helyreállítása, a mun-
ka 2006-ban fejeződhet be. A faluban 
nincs szennyvízcsatorna, ennek megépíté-
se egyelőre a jövő zenéje.
– Folyamatosan, minden évben elkülö-
nítünk pénzt a jelenleg 2000 kötetes 
könyvtár fejlesztésére. Nagyon sokan 
beiratkoztak, ezért nem hanyagolhatjuk 

el a könyvvásárlást. Alpol-
gármesterünk társadalmi mun-
kában végzi a művelődési ház 
és könyvtárvezetői munkát. 
Örvendetes, hogy több civil 
szervezet is szervezi a progra-
mokat, a szabadidő hasznos 
eltöltését.

Az idősebb korosztálynak a 
nyugdíjasklub rendez össze-
jöveteleket, ünnepségeket, 

kirándulásokat. A sportkörben a focicsa-
pat a megyei másodosztályban szerepel, 
így elfoglaltságot ad a serdülő, ifjúsági és 
felnőtt férfilakosságnak. A kismama klub 
és az aerobik klub a fiatal asszonyokat, 
iskolás leányokat várja, a művészi torna 
csoport foglalkozásaira pedig óvodások 
és kisiskolások járnak. Az óvoda rendsze-
resen szervez játszóházakat a legkisebbek-
nek, decemberben pedig az öregek napján 
a nyugdíjasok találkozhatnak egymással.
– Rendezvényeink közül kiemelkedik a 
most megrendezett falunap, amely mára 
vonzóbb a hagyományos Anna-napi 
búcsúnál. Tizenharmadikán délelőtt gyer-
mekprogramok – játszóház, bohócműsor 
– voltak, valamint kispályás focitorna zaj-
lott. A gyerekeknek a légvár és a körhinta 
ingyenes volt, ennek költségeit átvállalta 
az önkormányzat. Délután a szőnyi Brige-
tio Légió tartott római kori bemutatót és 
ételkóstolót, felléptek művészi tornásza-
ink, volt szalon- és akrobatikus táncbemu-
tató. Focistáink az NB-I-es Székesfehér-
várt látták vendégül, az eredményt fedje 
jótékony homály… Rendeztünk rodeo-
versenyt, a Mikroszkóp Színpad Hacsek 
és Sajója is fellépett. A hastáncbemutató 
és a karaoke-verseny után hangulatos bál 
zárta a falunapot.

Csémen októberre újabb rendezvényt 
terveznek: megünneplik a település leg-
régebbi épülete, a katolikus templom 
felszentelésének 150 éves évfordulóját. 
Az ünnepi szentmise után a kiváló akusz-
tikájú templomban a Vox Femina kórus 
ad hangversenyt, majd bemutatják Bilkó 
István: Csém története című helytörténeti 
könyvét. A faluban tehát zajlik az élet, 
bizonyítva a mondás igazát: nem mindig 
a méret a lényeg.

Veér Károly

KIS FALU, NAGY ÉLET
Csém egy sóhajtásnyira fekszik Komáromtól, a megye északnyugati 
részén. Oklevélben 1209-ben szerepel először, Cém néven. Sokáig 
Csémpusztaként szerepelt a térképeken, először Mocsához, majd 
Nagyigmándhoz tartozott közigazgatásilag. 1989-ben kapott 
községi rangot. 495-en lakják, ennek ellenére komoly közösségi 
élet zajlik a faluban. Az önkormányzat mindössze harmincmillióból 
gazdálkodhat, de azért jut fejlesztésekre, rendezvények támogatására 
is belőle. Aranyosi István polgármesterrel beszélgettünk.

A falunapon a székesfehérvári focisták vendégszerepeltek, 
a meccs után a csémi focisták és törzsközönségük örömmel 
fotózkodott az NB-I-es csapat tagjaival.
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Fedett terület: 2300 nm
Szabad terület: 4000 nm

megyei kiállítók: 22%
nem megyei kiállítók: 32%

helyi kiállítók: 46%
új kiállítók: 24%

élelmiszer: 5%
szépség-egészség: 7%

járműipar: 14%
kertészet, szabadidő: 11%

műszaki és háztartási cikk: 9%
lakberendezés: 15% 

építőipar: 21%
szolgáltatás: 14%

egyéb: 4%

ZÖLD SZIGET
A szervező Alfadat Press Kft. fő tevékeny-
ségi területén, a nyomdaiparban már évek 
óta megvalósítja a szelektív hulladékgyűjtés 
környezetvédelmileg legigényesebb mód-

ját. Így a gyártás során keletkező, újrahasz-
nosítható papírt külön gyűjti, és szállíttatja 
el, valamint a veszélyes hulladékokat a 
legszigorúbb előírások szerint kezeli. Az 
idén a Vértes Expo közönsége számára is 
megvalósul a szelektív gyűjtés. A kiállítás 
területén több helyen is a PET-palackok 
gyűjtésére szolgáló edényeket helyezünk 
ki, melyekre információs plakátokkal hív-
juk fel a figyelmet. Ezen kívül a legifjabb 
generációra is számítunk, hiszen műanyag 
kupakgyűjtést rendezünk. Minden, az expo 
zöld szigetén leadott 10 db kupak után 
egy tombolaszelvényt adunk, amelyekből 
naponta sorsolást tartunk a színpadon, ahol 
az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Rt. ajándékait kapják 
a legszerencsésebbek. 

A MEGYESZÉKHELY LEGSZÉ-
LESEBB JÁRMŰKÍNÁLATA 

várja az érdeklődőket a Vértes Expón. 
Csütörtöktől vasárnapig összesen 12 ke-
reskedő, 16 autómárkát és azok legkülön-

bözőbb típusait mutatja be. Haszongép-
járműtől a kétkerekű motoros járgányokig 
óriási választék várja majd az érdeklődőket 
a tatabányai sportcsarnoknál.

A CSALÁD PROGRAMJA  
a Vértes Expo 12 esztendeje az egész 
családnak nyújt kikapcsolódást, tartalmas 
programot. Az idei kiállítás és vásár hétvé-
géjén az idén 20 esztendős Közművelődés 
Háza szórakoztató, zenés programjaival, a 
gyermekeket pedig játszóházzal, ugrálóvár-
ral várjuk. 

 A SPORT, AZ EGÉSZSÉGES 
ÉLETMÓD 

különösen nagy hangsúlyt kap az idei Vér-
tes Expón. A XII. rendezvényen meglepe-
tésvendégekkel népszerűsítik a helyi klubok 
saját sportágukat. Így a tatabányai kézlabda 
csapat és az immár NB I-es labdarúgók is 
tartogatnak ajándékokat az expóra látogató 
szurkolóiknak.  
A Vöröskereszt ismét véradást szervez. 
Pénteken és szombaton a csarnok mögötti 
szabad területen várják a véradókat.

NYITVA TARTÁS 
A korábbi vásárokon a látogatók által ki-
töltött kérdőívek alapján módosult az expo 
nyitva tartási ideje, hogy még inkább al-
kalmazkodjunk a nagyközönség igényeihez. 
Így csütörtökön 10-19 óráig, pénteken 
10-19 óráig, szombaton 9-19 óráig, 
vasárnap 9-17 óráig tart nyitva a vásár.

Csütörtökön nyitott kapukkal, díjtalan be-
lépéssel várja az érdeklődőket a XII. Vértes 
Expo.

A belépőjegyek ára továbbra is 
változatlan maradt:
Felnőtt: 300 Ft
Családi: 700 Ft

Kedvezményes: 200 Ft

VÉRTES EXPO 2005

Az idei, a XII. Vértes Expo a környezetvédelem, a sport, az egészsé-
ges életmód jegyében zajlik majd. Ehhez kapcsolódó programokkal, 
akciókkal, játékokkal, vendégekkel invitáljuk az érdeklődőket a ré-
gió legnagyobb gazdasági seregszemléjére. 

2005. AUGUSZTUS 25-28. 
TATABÁNYA, VÁROSI SPORTCSARNOK és környéke
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A Közművelődés Házában dolgozók a Ház 
megnyitásától kezdve kiemelt feladatunknak 
tekintik, hogy fórumot teremtsenek az önszer-
veződő amatőr művészeti együttesek számára, 
az iskolai művészeti csoportoknak, illetve a 
nem professzionális, de figyelemre méltó egyéni 
teljesítményt nyújtó alkotóknak. Legfontosabb 
küldetésük: az életminőség alakítása a kultúra 
minden eszközével, a verseny vállalásával, az 
autonóm személyiség tiszteletben tartásával. 
A város legnagyobb művelődési intézménye 
rendkívül gazdag szakmai múlttal rendelkezik. 
Innen indult el például a Majki Nyár, a tatai 
Víz, Zene, Virág Fesztivál (elődje a Várudvari 
játékok című produkció volt). A Ház kezdemé-
nyezése volt a Radír Rádió, itt adták ki egykor 
az IttHon városi lapot, rendelkezett nyomdá-
val, strandokat üzemeltetett és könyvkiadással 
is foglalkozott. 
Több művészeti ágban foglalkoznak tehetség-
gondozással, csaknem húsz éve rendeznek szak-
táborokat; otthont adnak különböző művészeti 
együtteseknek; létrehozói, lebonyolítói városi 
és megyei szintű, illetve regionális érdekeltségű 
nagyrendezvényeknek.

Itt működik a Kortárs Galéria, 
ahol rendszeresen mutatkoznak 
be megyei, hazai és más nemze-
tek művészei. 
A Közművelődés Házában 
működik 2003-tól a Tatabányai Ifjúsági In-
formációs és Tanácsadó Iroda, a TAHITI, és 
2004-ben a Turul Mozi üzemeltetése is a város 
legnagyobb művelődési intézményéhez került. 
Közönségünk előtt kiemelkedő nagyrendezvé-
nyeik közül a legismertebbek: a Szentivánéji 
karnevál, a Városi gyereknap, a Társasági es-
tély, Motorbörze és kiállítás... 

A 20 ÉVES KÖZMŰVELŐDÉS HÁZA 
A VÉRTES EXPÓN

A sportcsarnok mögötti szabad területen (C1-
es terület) jubileumi játékokkal, programokkal, 
szombaton és vasárnap délután játszóházzal 
készül a város legnagyobb művelődési intéz-
ménye.
A standnál találkozhatnak az érdeklődők a 
TAHITI, a Turul Mozi és a Peron Music Ala-
pítvány képviselőivel. 
Sok érdekes játékot is szervez a 20 éves 

Közművelődés Háza. Értékes díjakat, aján-
déktárgyakat, színházbelépőket nyerhetnek 
szombaton délután a színpadnál, ahol Veér 
„mindentVágó” Károly várja majd az érdeklő-
dőket az izgalmas játékkal, a Kulturmilliomossal! 
Naponta ajándékcsomagokat sorsolnak ki azok 
között, akik helyesen válaszolnak a tesztkérdé-
sekre.  
Játszanak és ünnepeljenek a 20 éves Közmű-
velődés Házával a Vértes Expón is!
Játékainkkal, rendezvényeinkkel kapcsolatban 
részletek: www.kozmuvelodeshaza.hu

EMLÉKEK A 20 ÉVBŐL – 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Közművelődés Háza 20 éve szolgálja kö-
zönségét. Ebből az alkalomból fordulunk Ö-
nökhöz: kérjük, osszák meg velünk emlékeiket. 
Örömmel és kíváncsisággal várjunk és fogadjunk 
minden olyan személyes emléküket, ami a 

Közművelődés Házával 
kapcsolatos.
Ezek lehetnek tárgyak, de 
lehetnek olyan emlékek 
is, amelyeket szívünkben 
őrzünk: régi ismeretségeket, 
élményeket... Ezeket az em-
lékeket írásban, vagy bármi-
lyen technikával illusztrálva 
is fogadjuk. Az összegyűlt 
emlékeket nyilvánosság elé 
tárjuk. Felhívásunkra bárki 
pályázhat.
Beadási határidő: 2005. 
szeptember 30.
A pályázatokat névvel, te-
lefonszámmal és címmel el-
látva a Közművelődés Háza 
információjában gyűjtjük.

20 ÉVES A KÖZMŰVELŐDÉS HÁZA
A Közművelődés Háza alapításának évétől, azaz 1985-től 
fontos szerepet tölt be Komárom-Esztergom megye, Tatabánya 
kulturális életében. Az itt dolgozók kimagasló szakmai 
munkájának köszönhetően néhány éven belül már az ország 
határain túl is eljutott a híre. 

Programjainkról bővebben: www.kozmuvelodeshaza.hu.
A Közművelődés Háza, 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1. 

Tel.: 34/316-644, fax: 34/310-759. E-mail: info@kozmuvelodeshaza.hu





MINŐSÉGI TÉSZTA
A Gyermely Rt. fő tevékenysége a tész-
tagyártás. A gyermelyi tészta Magyar-
ország legkedveltebb, egyben piacvezető 
tésztamárkája, az országban elfogyasztott 
tészta több mint egyharmada a gyermelyi 
gyárból kerül az asztalra. A korszerű tech-
nológiát képviselő gyártósorokon évente 
csaknem 25.000 tonna kiváló minőségű 

száraztészta készül. Ezt az eredményt 
egy magas minőségi szint megtartásával 
sikerült elérni, melynek egyik biztosítéka 
a legújabb minőségirányítási rendszer 
– ISO 9001:2000 – alkalmazása a 

vállalatcsoport minden területén, illetve 
a magas minőségű alapanyagok saját 
szervezeten belül történő előállítása. A 
Gyermelyi Vállalatcsoport az egymásra 
épülő ágazatok révén, egyetlen szerve-
zeten belül végzi a száraztésztagyártás 
minden részfeladatát, így teljes körűen 
képes az alapanyagok és a végtermék 
minőségét kontrollálni. 

MINŐSÉGI ALAPANYAGOK
A tésztagyártáshoz szükséges tojás, 
amely saját baromfitelepekről kerül ki, 
gondosan válogatott, és garantáltan 
friss. A tészta másik alapanyaga a 

liszt, amely európai szinten is a leg-
korszerűbbek közé tartozó gyermelyi 
malomból kerül a tésztagyárba. A 
jó liszt a jó minőségű vetőmagtól 
indul, az MTA martonvásári kuta-
tóintézetével folytatott tudományos 
együttműködés keretében nemesített 
búzafajtákból termeli a vállalat a vető-
magot, melyet a saját termőterületén 
használ fel, illetve a vele szerződés-
ben lévő magyar gazdákhoz helyez ki 
termeltetésre. A gyermelyi liszt ennek 
köszönhetően elismerten jó minőségű, 
amely nemcsak a tésztagyárnak, hanem 
azoknak a megyei és környékbeli pék-
ségeknek, péküzemeknek is fontos, 
akik sütőipari célra használják. A 
vásár újdonsága a most piacra kerülő 
csomagolt gyermelyi finomliszt, mely 
kiváló minőségének köszönhetően 
remélhetőleg hamarosan a fogyasztók 
körében is népszerű lesz.

VÁSÁR ÉS KÓSTOLÓ AZ EXPÓN
A Vértes Expo ideje alatt a Gyermely 
Rt. standjánál a csomagolt 1 és 2 kg-
os gyermelyi finomliszt mellett a tojásos 
és olasz típusú tészták, valamint már-
tások is megvásárolhatók. A kedvező 
árak mellett kóstolókkal kedveskedünk 
a vásárra ellátogató valamennyi ven-
dégnek.

(Pr)

A GYERMELY RT A VÉRTES EXPÓN
A Gyermely Rt. már a  kezdetektől jelen van a Vértes Expo kiállításon, 
a megye legnagyobb rendezvényén. A vállalatcsoport a Komárom 
–Esztergom megye egyik meghatározó gazdasági társasága, 
mely fontosnak tartja a szűkebb régióban való megjelenést és a 
fogyasztók informálását az újdonságokról, amelyhez a Vértes Expo 
kiváló lehetőséget biztosít.
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TISZTELT ÜGYFELEINK!
Nagy örömünkre szolgál, hogy az Észak-
dunántúli Gázszolgáltató Részvénytársa-
ság idén is részt vesz az augusztus 25-28-
ig megrendezésre kerülő Vértes Expon. 
Szeretettel várjuk minden kedves jelenle-
gi és jövőbeni Ügyfelünket standunknál, 
ahol tájékozódhatnak PartnerGáz háló-
zatunk legújabb akcióiról, illetve szolgál-
tatásainkról, elintézhetik ügyfélszolgálati 
ügyeiket, és részt vehetnek nyeremény-
játékunkon. A kisebbekre is gondoltunk, 
őket ajándékokkal és játéksarokkal vár-
juk.
Társaságunk célja, hogy még közvetle-
nebb kapcsolatot építsünk ki Ügyfele-
inkkel, ezért reméljük, 
hogy ellátogatnak 
standunkhoz és így 
kötetlen, jó hangulat-
ban töltjük el együtt az 
időt.

A Regio Regia magazin a

cégadatbázisát használja. www.adatbazis.com

http://www.adatbazis.com
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A Sport Hotel és Étterem szolgáltatásai a 
minőségi sport magas szintű elvárásainak is 
megfelelnek, így kitűnő lehetőséget nyújt 
edzőtáboroztatásra, sportkapcsolatok ápolá-
sára. Természetesen a sport mellett az üzleti 
és a családi szféra is szívesen veszi igénybe az 
általuk kínált lehetőségeket. Jó hangulatú üzleti 
tárgyalásoknak, továbbképzéseknek, konferen-
ciáknak, családi összejöveteleknek, esküvőknek 
ad otthont.
Kontra Zsolt és Ferling Béla karöltve vezeti a 
Sport Hotel és Éttermet.

– Tulajdonképpen mióta?
– Immár tizenkét éve.

– Mit nyújtanak az idelátogatóknak?
– Szállodánk hatvan férőhelyes, szobáink 
2-3-4 ágyasak, fürdőszobával, telefonnal. 

Éttermünk 45 
főt tud egyszer-
re befogadni, 
kü lönte rmünk 
százfős, konfe-
renciatermünk 
pedig további 
harminc ven-
déget tud fog-
adni.

– Közkedveltek rendezvényeik, ismét-
lődő programjaik? 
– Hagyományos rendezvényeink a helyieknek 
szólnak. Évek óta helyet adunk az Óvárosi Ba-
ráti Kör által szervezett nőnapi bálnak. Ez egy 
remek hangulatú táncos est, ahol az országos 
hírű Memory Band szolgáltatja a zenét. A höl-
gyek és a férfiak közül kuriózumként egyaránt 

„bál szépét” választanak. 
Az est hangulatát emelik 
még az általunk kitalált játé-
kok, például a totó, amely 
lakhelyünk, Óváros történe-
tével kapcsolatos kérdéseket 
tartalmaz.

A Sport Hotel és Étterem 
közvetlen szomszédságában 
nemrégiben elkészült a mű-
füves focipálya, itt található 
a városi stadion, vannak at-
létikai pályák. A fedett futó-
folyosó mellett ezer férőhe-
lyes sportcsarnok, birkózó-
terem, kondicionáló terem 
és fedett uszoda tartozik a 
sportkomplexumhoz.

– Szállodájuk a sportolók igazi földi 
paradicsoma.
– Örülök, hogy így látja. Célunk, hogy fel-
újított szállodai szobáinkban minél több edző-
táborozónak tudjunk kényelmes szállást, étter-
münkben pedig kifogástalan ellátást biztosítani, 
ezzel is elősegítve zavartalan felkészülésüket.

– Évek óta hozzájárulnak a régió 
legnagyobb kiállítása és vására, a 
Vértes Expo lebonyolításához.
– A megnyitó napján kezdettől fogva bonyo-
lítjuk a szervező Alfadat Press Kft. által adott 
állófogadást a meghívottak számára, továbbá 
szállás- és étkezési lehetőséget biztosítunk a 
szépszámú kiállítónak. Nemcsak hotelünk és 
éttermünk, hanem a sportcsarnokban működő 
büfénk is várja kedves vendégeinket.

Azt mondják, a puding próbája az evés. A 
beszélgetés után kipróbáltuk az étterem szol-
gáltatásait, természetesen inkognitóban. Nos 
mind a kiszolgálást, mind a felszolgált ételek 
minőségét kifogástalannak találtuk, az árak 
korrektek, visszafogottak. Valamennyi kedves 
olvasónknak szívből ajánljuk, hogy látogasson 
el a hónap vendéglátóhelyére, a tatabányai 
Sport Hotel és Étterembe!

Zelina Irma

SPORT HOTEL ÉS ÉTTEREM – TATABÁNYA
Tatabánya megyei jogú város, Komárom-
Esztergom megye székhelye. Budapesttől csupán 
60 km, az M1-es autópálya mentén a Vértes és 
Gerecse hegységek között fekvő 75 000 lakosú 
település. Elhelyezkedése miatt egyre kedveltebb 
pihenőbázis a Magyarországra látogató turisták 
körében. És mi az, ami az átutazó, idelátogató 
vendéget vonzza? Egy kényelmes szálláshely, a 
kiváló konyha, valamint a szabadidő kellemes 
eltöltésének ígérete. Mindezt kínálja a helyi 
stadion melletti Sport Hotel és Étterem.
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– Miért fontos a jelenlétük egy regio-
nális vásáron?
– Mi mindig ott vagyunk, ahol sok ember 
megfordul. A személyes találkozás az olvasók-
kal nyilvánvaló érdekünk, hiszen ahhoz, hogy 
hitelesek, érdekesek lehessünk, szükségünk 
van a közvetlen kontaktusra. Ezek az alkalmak 
lehetőséget adnak a beszélgetésre, új témák 
vetődnek fel, szondázni lehet, mit várnak az 
újságtól az olvasók. Mi több: az is kiderül egy 
ilyen vásárban, hogy a kiállítók hogyan ítélik 
meg a 100 ezres olvasótáború 24 Órát, mint 
hirdetési médiumot. Nyugodtan elmondha-
tom, a többség tisztában van vele, hogy ha 
a 24 Órában hirdet, a térség leghatékonyabb 
médiumát választotta. Ahogy az olvasónak a 
sajtószabadság, egy-egy vállalkozásnak az üzleti 

szólásszabadság a létérdeke, hiszen, csak ennek 
révén érheti el a vásárlóit. 

– Mindig színes programokkal, díjak-
kal vesznek részt a Vértes Expón.
– A 24 Óra ugyan nem közszolgálati újság, 
de azt gondoljuk, egyfajta közszolgáltatást lát 
el, amikor házhoz viszi az információt. Ehhez 
a vállalt szerephez hozzá tartozik, hogy évek 
óta mi jelentetjük meg a Vértes Expo hivatalos 
katalógusát, hogy díjakat adunk, sokat írunk 
a vásárról, és a magunk eszközeivel segíteni 
próbáljuk egy másik „médium”, a Vértes Expó 
sikerét. A vásári jelenlét nem mellékesen azért 
is fontos, mert a látogatók közül sokan helyben 
fizetnek elő a lapra, kihasználva akcióinkat. Az 
olvasóink szeretnek játszani, népszerűek apró 

ajándékaink, csi-
nos hoszteszeink, 
és minden évben 
megmutatjuk a 
Vértes Expón 
kisorsolásra váró 
n y e r em é n y a u -
tónkat – az idén 
egy tágas belső 
terű, ötajtós KIA 
Picantót.      
                     
– Az idei sor-
solásra mikor 
kerül sor?

– Október 14-én, pénteken 13 órakor talál 
gazdára az autó az előfizetők között: mindenki, 
aki a 24 Órának és a 24 óra VR-nek egyide-
jűleg előfizetője, már most izgulhat. A sorsolást 
az érdeklődők a Radír Rádióban is figyelemmel 
kísérhetik.

– Napról-napra színesedik, bővül a 
24 Óra.
– Legfőbb célunk a pontos, friss hírszolgálta-
tás, a közérdekű témák „körbejárása”. Ahány 
olvasó, annyiféle egyéni igény: azt szeretnénk, 
ha minden lapszámban minden olvasó találna 
magának valami fontosat, érdekeset vagy 
hasznosat. Ezért igyekszünk „szolgáltatóként” 
viselkedni, hogy eligazodást nyújthassunk a 
legkülönbözőbb köznapi problémák megoldá-
sában. Hogy az olvasó a hírek mellett tőlünk 
tudhassa meg, hova menjen moziba, hogyan 
intézze el hivatalos ügyeit, milyen lesz az időjá-
rás – netán mit főzzön aznap a családjának. Az 
egyre vastagabb, mellékletekkel, naponta 16 
oldallal jelentkező 24 Óra, és persze on-line 
változata, a www.24ora.hu a megyei emberek 
mindennapi társa akar lenni.

– Az olvasó a tartalmi változásokat 
nyilván észreveszi, de keveset láthat 
a kiadói „műhelytitkokból”.
– Érdemes tudni, hogy a Springernek saját 
hírügynöksége, fotóügynöksége van. A 
Springer-lapok óriási közös archívumból válo-
gathatnak, szerkesztőik saját – országos – belső 
telefonhálózaton kommunikálhatnak egymással, 
és olyan számítástechnikai hátteret használnak, 
amely párját ritkítja.

AZ OLVASÓKKAL, AZ OLVASÓKÉRT

Az Axel Springer Kiadó, Magyarország egyik legnagyobb médiacége 
kilenc megyei újságot, két országos napilapot – a Világgazdaságot és a 
Reggelt –, valamint számtalan színes magazint ad ki a Lakáskultúrától 
a Kiskegyedig, az Autó-Motortól a televíziós műsorújságokig. 
Megyénkben magától értetődően a 24 Óra a legismertebb, alig akad 
a megyének olyan polgára, aki még ne találkozott volna vele. A Vértes 
Expón kezdetektől jelen van a kiadó, mi több, rendszeresen díjakkal 
ismeri el a kiállítók tevékenységét. Barsi Szabolcs mb. lapigazgatóval 
beszélgettünk.
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– Mennyire szabályozott a cé-
gek életében az informatika, 
az internet használata? 
– Ma még nagyon sok cégnél szinte 
teljesen szabályozatlan a munkatársak 
számítógép- és internet használa-
ta. Ennek következtében néhány 
leleményes munkatárs a cég összes 
adatához hozzá tud férni. Innentől 
kezdve már csak a tisztességén múlik, 
hogy milyen és mennyi adatot ment 
ki valaki inkorrekt célokra.

– Említette az internet hasz-
nálatát. Milyen gondokat lát 
ezen a területen? 
– A legtöbb esetben nem figyelnek a 
vezetők a dolgozók e-mail váltásaira. 
A cégek nagy többségénél engedé-
lyezett - vagy esetleg nem tudnak 
róla - a magánjellegű levelezés, a különböző 
csevegő programok használata, és bizony ta-
lálkoztam olyan esettel is, amikor teljes számí-
tógépes játék volt a gépre telepítve, amiről a 
vezető nem is tudott. Nagyon sok vállalatnál 
a dolgozó a gép előtt görnyed egész nap, a 
főnök már-már megsajnálja, hogy milyen szor-
galmasan dolgozik, de ha szemügyre venné, 
látná bizony: nem a munkájába van bele-
merülve, hanem magánjellegű web oldalakat 
nézeget.

– Vannak olyan kockázati tényezők, amik 

befolyásolják egy cég informatikai életét?
– Bármennyire is meglepő, a legtöbb 
vezető csak felületes ismeretekkel ren-
delkezik a számítógépek működését 
illetően. Ennek következményei a kisebb-
nagyobb leállások, az adatvesztések, 
melyeknek természetesen anyagi kihatásai 
is vannak. Rengeteg cégnél a felhasználó 
a jelszót (password) egy cetlire felírja, és 
a monitorra felragasztja. Mégis a legna-
gyobb kockázatot az jelenti, mikor nem 
költ az adott cég az informatikai hálóza-
tára, nincs megfelelő vírusvédelem, tűzfal, 
spam szűrés, vagy a szerver elöregedett.

– Milyen tanácsokkal tudna szolgál-
ni?
– A legfontosabb, hogy mindig készítsünk 
nagyon szigorú szabályzatot az informatikai 

rendszer használatához. Ennek tartalmaznia 
kell a számítógépek magáncélra való hasz-
nálásának kondícióit (javaslatom mindig, az 
hogy ne lehessen használni), mindig legyünk 
naprakészek, ne várjuk meg, míg esetleg fel-
törik a rendszerünket. Az olyan gépeket, ame-
lyeken banki, vagy más pénzügyi tranzakciót 
bonyolítunk, külön hálózaton működtessük, a 
fő rendszertől elválasztva.  Célszerű naponta 
biztonsági másolatot készíteni a munkáinkról. 
Összefoglalva az informatika fejlődésével a 
kockázatok száma is hasonló tempóban nő. 
Cégünk nagyon szívesen ad tanácsot ezen 
kockázati tényezők kiszűrésére.

INFORMATIKAI KOCKÁZATKEZELÉS 
A VÁLLALATOK ÉLETÉBEN

Manapság a modern informatika teljes egészében átszövi a cégek 
gazdasági életét. Szinte nincsen olyan munkahely, ahol ne villogna 
néhány számítógép, és ne alkalmaznának informatikust. Mennyire 
biztonságos azonban ez a tevékenység? Erről tájékoztatta lapunkat 
Kun Ferenc, a Babylon-Sec Kft ügyvezetője.

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL:
BABYLON-SEC KFT

1704 BUDAPEST, PF. 122
TELEFON: 20/4556595, FAX: 1/2916589

E-MAIL: BABYLONSEC@FREEMAIL. HU





SZÜLETÉSI SORSSZERŰSÉG
Budapesten, a Rák jegyében született Szabó 
Klára. Egészen pontosan a VII. kerületben, 
ott is abban a kórházban, amely egyébként 
a rendőrök egészségi állapotának gondozását, 
javítását hivatott végezni. Lehet ebben valami 
sorsszerűség – fogalmazott lapunk számára az 
ügyvezető asszony –, hiszen a Tatabányán 
elvégzett általános iskola és gimnázium 
elvégzése után azonnal rendőrnek jelentkezett 
az éppen csak a felnőtt kor küszöbére érkezett 
nagylány.
Akkoriban persze egészen mások voltak a 
rendőrségnél is az elhelyezkedési, illetve 
alkalmazási feltételek. A vonzó, szimpatikus 
Klárát felvették, majd szinte azonnal beiskolázták 
a Rendőrtiszti Akadémiára, ahonnan három év 

múlva őrmesterként került vissza Tatabányára, 
és a Közlekedési Osztályon kezdte meg 
szolgálatát. Az is vonzotta a hölgyet erre a 
pályára, hogy itt nyugodtan 
hódolhatott az idegen nyelvek 
iránti vonzalmának: német 
nyelvből szerzett felsőfokú 
képesítést, mostanság pedig 
olaszul tanul.
Főnökei szerették, elismerték, s 
miután munka mellett megszerezte 
a Rendőrtiszti Főiskola oklevelét 
is, az igazgatás-rendészet 
területén dolgozott tovább az 
immár hadnagynő, aki egészen 
a századosi rendfokozatig jutott, 
mint szabálysértési előadó.

DUNÁNTÚLTÓL A 
HORTOBÁGYIG

Rigó Erik – aki 
korábban maga is magas 
rangú rendőrtiszt volt 
– már a kilencvenes 
évek végén alakított 
egy vagyonvédelmi 
bt-t, amelynek utódja 
lett a D’Erik Hungária 
Biztonságvédelmi és 
Magánnyomozó Kft. 
Rigóné Szabó Klára 
leszerelését követően 
természetesen ide 
igazolt át.

A kezdeti nehézségeket követően 
– köszönhetően időt és fáradságot nem 
sajnáló eltökéltségüknek – manapság már egy 
kifejezetten jól prosperáló cégről beszélhetünk 
D’Erik-ék esetében. Hárman, azaz Rigó Erik, 
Rigóné Szabó Klára és Rigó Péter egyenrangú 
vezetőként irányítják a céget, jószerivel 
nem ismerve a munkaidő fogalmát. Kell is a 
feszített munkatempó, mert bár fő működési 
területük a Dunántúl, kaptak már megbízást 
a Hajdúságból, Szabolcsból, dolgoztak a 
Hortobágyon is. A D’Erik sikereinek titka nem 
más, mint a korrekt, pontos, megbízható és 
minőségi munkavégzés, amelynek gyümölcsei 

– ha kissé lassabban is, mint más cégeknél 
– mára beértek. Legfőbb gondjuk manapság 
már az, hogy miként elégítsék ki a megrendelők 
növekvő számú igényeit.
A sorsszerűség – úgy tűnik – igazolódott 
Rigóné Szabó Klára esetében, bár a 
racionális életfelfogás és az elhatározott 
tervek következetes végrehajtása nélkül 
nyilván másként alakulhatott volna az egykori 
közlekedési járőrhölgy élete is.
Ma kiegyensúlyozott vállalkozást vezet 
harmadmagával. A most tizenötödik évében 
lévő Kata lány – aki ősztől a tatai Eötvös 
gimnázium padjait fogja koptatni – egyenlőre 
csak a vállalkozás előnyeit élvezi, arra pedig, 
hogy valamikor ő is bekapcsolódik-e a családi 
cég munkájába, még édesanyja sem mer 
előrejelzést vállalni…

Berg Endre

KÖZLEKEDÉSI JÁRŐR, SZABÁLYSÉRTÉSI 
ELŐADÓ, ÜGYVEZETŐ

TÖRÉKENY NŐ IS LEHET JOLLY JOKER
Karcsú, törékeny, ám ahogy a férfiemberek szokták volt mondani, 
filigrán alakján miden a helyén van. Közvetlen egyéniségéből senki sem 
gondolná – már akik nem régóta ismerik –, hogy hosszú évtizedeken 
keresztül a végrehajtó hatalom, a rendőrség munkatársa volt. Akár 
Jolly Jokernek is nevezhetnénk Rigóné Szabó Klárát, mivel a férjével és 
fiával közösen működtetett vállalkozásban, ha szükség van rá, minden 
területen bevethető. A (társ)ügyvezető elsősorban gazdasági ügyekkel 
foglalkozik a D’Erik Hungária Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Kft-
nél, ám ha kell, kávét főz, magánnyomoz, szervez, tárgyal, ügyeletet 
vezet.
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1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK 
SZILÁRD BURKOLATÚ BELTERÜLETI 
KÖZUTAK BURKOLAT FELÚJÍTÁSÁ-

NAK TÁMOGATÁSA
A regionális fejlesztési tanács a pályázat 
kiírásáról 2005. február 28-i ülésén 
döntött a folyamatos beadási határidővel 
rendelkező pályázatról. A pályázat ren-
delkezésére álló keret a 2005. évben 
919,4 millió forint + 30%, azaz 1 
195 220 000 forint, illetve 2006. 
évben az eredeti keret 50%-a, 459 
700 000 forint. A tanács most dönt 
idén harmadszor a témában a támogatá-
sok odaítéléséről, hiszen a 2005. május 
27-ai ülésen a régió 68 településének 
134 projektjét, illetve a 2005. július 
1-jén 8 település további 16 projektjét 
már támogatásban részesítette összesen 1 
159 397 000 forint értékben.

Az előző döntés óta eltelt időszakban 
21 pályázat érkezett, amelyből 20 pro-
jekt bírálata meg is történt. A fejlesztési 
tanács mostani döntése értelmében 13 
település további 17 projektjére össze-
sen 130 098 000 forint támogatási 
forrást szavazott meg.

2. TÉRSÉG- ÉS RÉGIÓFEJLESZTÉSI 
CÉLELŐIRÁNYZAT PÁLYÁZATAI

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács a terület- és régiófejlesztési cél-
előirányzat felhasználásának részletes sza-
bályairól szóló kormányrendelet alapján 
a 2005. február 28-ai ülésén hozott 
döntésével pályázatot hirdetett a Közép-
dunántúli Régió keretösszegének terhére, 

a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
támogatásának elnyerésére. A tanács 
támogató döntéseihez rendelkezésére 
álló források az alábbiak szerint oszlanak 
meg:
2005. évre vonatkozóan: 558,883 
MFt ,
2006. évre vonatkozóan: 378,907 
MFt keret áll rendelkezésre,
2007. évre vonatkozóan 256,440 
MFt előre hozható éven túli kötelezett-
ség vállalásra van lehetőség. 
A pályázatok első ütemű beérkezésének 
végső határideje 2005. május 31-e 
volt. Határidőre 91 darab pályázat 
érkezett. A pályázatok regisztrációját 
követően az összes (91 db) pályázat 
formai ellenőrzése megtörtént. Ezen pá-
lyázatokban szereplő támogatási igény: 
3 605 449 forint volt. A formai értéke-
lés alapján 9 pályázat került elutasításra, 
6 pályázó a benyújtást követően elállt a 
támogatási igényétől, és írásbeli kérelmé-
ben a pályázat visszavonását kérte.
A fejlesztési tanács döntése értelmében 
46 település 50 projektjére összesen 1 
194 230 000 forint támogatási forrást 
szavazott meg. 

3. A TRFC SZAKMAI FEJLESZTÉSI 
PROGRAMOKHOZ KÖTŐDŐ 

PÁLYÁZATOK
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Tanács 2005. február 28-ai ülésén 
hozott döntésével pályázatot hirdetett a 
terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
decentralizált szakmai fejlesztési prog-
ramok támogatásának elnyerésére. A 
2005. évre rendelkezésére álló forrás 

443 millió forint, amely az alábbi jog-
címekre adható:
- idegenforgalmi fejlesztések,
- nemzeti parkok közmunkaprogramjainak 
támogatása,
- köztisztviselők és pedagógusok internet 
hozzáférésének támogatása,
- belterületi kiépítetlen közútépítés,
- kerékpárutak építése,

A) Idegenforgalmi fejleszté-
sek:
A pályázati cél fedezésére szétosztható 
összeg összesen 172,8 millió forint. 
A tanács most dönt idén másodszor a 
témában a támogatások odaítéléséről, 
hiszen 2005. július 1-jén 45 pályázó 
310 709 000 forint összértékben 
megvalósuló idegenforgalmi fejlesztését a 
regionális rejlesztési tanács összesen 130 
388 000 forinttal már támogatta. 
A 2005. július 29-ai tanács ülésére 
összesen 13 db pályázat érkezett, ösz-
szesen 133 051 000 forint támogatási 
igénnyel. 
A fejlesztési tanács 11 projektet részesít 
támogatásban összesen 41 160 000 
forint értékben.

C) Köztisztviselők és pedagó-
gusok internet hozzáférésének 
támogatása:
A Közép-Dunántúli Régió számára össze-
sen 6 923 788 forint áll rendelkezésre 
a pályázati cél fedezésére. 2005. május 
31-éig 5 db pályázat érkezett be, 
összesen 8 633 000 forinttámogatási 
igénnyel, amelyből egy pályázatot formai 
okok miatt el kellett utasítani. 
A fejlesztési tanács 4 projektet részesít 
támogatásban összesen 7 884 000 
forint értékben.

D) Belterületi kiépítetlen köz-
úthálózat fejlesztése:

KÖZEL MÁSFÉL MILLIÁRD FORINT 
ÉRTÉKŰ TÁMOGATÁST SZAVAZOTT MEG 

A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS
2005. július 29-én Ajkán a polgármesteri hivatal nagytermében tartotta 
idei hetedik ülését a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács. 
A tanács döntései értelmében 82 sikeres pályázónak összesen 
1 435 862 000 forint támogatást szavazott meg, ezzel elősegítve 
régiónk fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását. 
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A pályázati cél megvalósítására a régió 
számára rendelkezésre álló forrás 2005-
ben összesen 27,3 millió forint. A 
kiírásra 2005. május 31-éig  6 pályázat 
érkezett, összesen 120 633 000 forint 
támogatási igénnyel, amelyből sajnálatos 
módon négyet formai okok miatt el kel-
lett utasítani. 
A fejlesztési tanács 3 projektet részesít 
támogatásban összesen 35 490 000 
forint értékben.

E) Kerékpárutak fejlesztése:
A Közép-Dunántúli Régió számára 
2005-ben összesen 24,7 millió forint 
áll rendelkezésre a pályázati cél meg-
valósítására. A kerékpárutak fejlesztése 
jogcímére 2005. május 31-éig 2 db 
pályázat érkezett, összesen 36 932 
ezer forint támogatási igénnyel. Az egyik 
pályázat sajnos formai hibái miatt eluta-
sításra került. 
A fejlesztési tanács 1 projektet részesít 
támogatásban összesen 28 millió forint 
értékben.

4. KÖZKINCS KULTURÁLIS SZAK-
MAI BIZOTTSÁG FELÁLLÍTÁSA A 

RÉGIÓNKBAN
Az Országos Területfejlesztési Tanács 
2005. április 12-én tartott ülésén 
tárgyalt a Regionális Tanácsok Közkincs-
szakbizottságainak létrehozásáról. Koncz 
Erika NKÖM helyettes államtitkár és 
dr. Szegvári Péter, a Magyar Terület 
és Regionális Fejlesztési Hivatal elnöke 
által jegyzett előterjesztésében foglaltak 
szerint “A Kormány célkitűzése a vidéken 
élő lakosság életminőségét javító, élete-
sélyeit növelő kulturális vidékfejlesztés, 
amely csökkenti a nagyvárosok és a kis-
települések közötti kulturális szakadékot, 
megerősíti, megteremti a helyben elérhe-
tő kulturális alapszolgáltatásokat.”
A Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riuma e cél elérése érdekében kidolgozta 
a Közkincs-programot. 
Ennek megvalósulása érdekében “Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
új típusú, intenzívebb és hatékonyabb 
kapcsolatrendszert kíván kialakítani a 
regionális átfogó fejlesztési elképzelések 

és a kulturális fejlesztések között. A 
rendszer működtetésének célja az egyes 
térségi szintek (települések, kistérségek, 
megyék és régiók) gazdasági és közkultu-
rális fejlesztéseinek átlátható és ellenőriz-
hető formában történő összehangolása.” 
A minisztérium azt kívánja elérni, hogy 
minden térségi szint rendelkezzen olyan 
közkulturális fejlesztési stratégiával, amely 
illeszkedik a térség egyéb fejlesztési el-
képzeléseihez, a nagyobb térségi szintek 
stratégiáihoz, illetve az Országos Fejlesz-
téspolitikai Koncepció céljaihoz, valamint 
a Nemzeti Fejlesztési Tervhez. 
NKÖM terveinek megvalósítása csak a 
regionális fejlesztési tanácsokkal létesített 
partneri viszony kialakítása és működése 
révén hajtható végre. Ennek fontos 
eszköze a Közkincs Kulturális Szakmai 
Bizottságok létrehozása és működtetése 
valamennyi régióban. E szakbizottságok a 
regionális fejlesztési tanácsok szakbizott-
ságaként a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériumának ágazati, területi priori-
tásainak érvényesítésével járulnak hozzá 
az adott régió gazdasági szellemi erőfor-
rásainak összefogásához fejlesztéséhez. 

A szakbizottságok munkáját a Közép-du-
nántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Kht. segíti, amely szervezet ellátja a 
munkaszervezeti funkciókat.

A szakbizottság tagjait, melyek a ré-
gióban működő közművelődési, könyvtá-
ri, múzeumi jellegű intézmények, egyházi, 
civil szervezetek, kulturális vállalkozások 
meghatározó jelentőségű személyiségei-
ből a tanács választja meg. A szakbizott-
ság tizenegy szavazati joggal rendelkező 
tagból és kilenc tanácskozási joggal ren-
delkező állandó meghívottból áll, elnöke 
a regionális fejlesztési tanács tagja. 

5. VELENCEI-TÓ – VÉRTES 
KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET 

TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács elfogadta a Velencei-tó – Vértes 
kiemelt üdülőkörzet területfejlesztési 
programját. A program 2004. június és 
2005. február között készült. A munka 

első ütemében (2004 július végéig) 
elkészült a helyzetértékelés és a hosszú 
távú fejlesztés célpiramisa, ennek straté-
giai programjai, intézkedési csoportjai. 
Hosszú távon több mint 100 intézkedé-
si csoport került meghatározásra.
Ezt követően meghatározásra kerültek a 
középtávú prioritások, majd ennek alap-
ján kiválasztásra kerültek a középtávú fej-
lesztések intézkedési csoportjai, melyek 
száma 41 volt. 

A munka második ütemében ezek je-
lenlegi ismeretek szerinti legrészletesebb 
feltárása következett. A munka során 
a tervezői egyeztetések megtörténtek, 
melyekről emlékeztetők készültek.
A fejlesztési program és a vele nagy vo-
nalakban párhuzamosan készülő kiemelt 
térségi területrendezési terv kapcsolata 
révén a fejlesztési program elsősorban az 
egyes feladatok nagyságrendjét tudta a 
rendezési tervből átvenni.

A program ezt követően egyeztetésre 
került. A Magyar Terület-, és Regionális 
Fejlesztési Hivatal 126 szervezetéhez 
került kiküldésre (főhatóságok, hatósá-
gok, társadalmi szervezetek, önkormány-
zatok). A vélemények bedolgozásával a 
program véglegesítésre került.

A program nagyságrendjét érzékelteti, 
hogy a hosszú távú program 55–60 
milliárd Ft-os nagyságrendjéből a kö-
zéptávú program feltételezett ütemezése 
szerint 48–50 milliárd Ft nagyságrendű 
feladat középtávú indításával lehetne 
számolni. Ebből 17–18 milliárd Ft 
már elbírálásra került (szennyvízelveze-
tés és tisztítás, térségi hulladékkezelési 
program), így középtávon még 30–32 
milliárd Ft nagyságrendű fejlesztések 
jelentkezhetnek. E kereten belül 5–7 
milliárd Ft-ra tehető a pénzügyileg még 
nem kellően előkészített feladatok nagy-
ságrendje.

A rövid távú (1–2 év) feladatok nagy-
ságrendje 2–2,5 milliárdra tehető, 
melyek saját erő, ill. hazai forrásigénye 
0,5–0,7 milliárd Ft-ra becsülhető.



R
eg

io
 R

eg
ia

KIRÁLYI NAPOK, ÜNNEPI HÉT
NÉPTÁNC-FESZTIVÁL, KITÜNTETÉSEK, 
ÁLDOTT ÚJ KENYÉR, STADIONAVATÓ
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Régi hagyomány Székesfehérváron, hogy augusztus huszadika 
15-én kezdődik… Újdonság, hogy 21-én este ér véget az 
ünnepi eseménysorozat.
A jubileumi, 10. Királyi Napok Nemzetközi Néptánc-
fesztivál esős, borongós időben, a főtér helyett a Köfém 
Sportcsarnokban kezdődött – és nagyszerű hangulatban ért 
véget.  Tizenegy távoli és/vagy egzotikus ország képviselői 
adtak ízelítőt hagyományaikból. (Sági István fotói a kínai, 
a finn, az ausztrál bennszülött, a szicíliai és a házigazda 
Alba Regia Néptáncegyüttes fiataljait örökíti meg a 
nyitóünnepségen.) 
A városházán idén is átvehette jó néhány helyi alkotó 
értelmiségi a Lánczos-Szegfű Ösztöndíjat, és persze a Deák 
Dénes képzőművészeti ösztöndíj is gazdára talált. A városi 
kitüntetések után Székesfehérvár és a megyei önkormányzat 
közös ünnepséget rendezett a Szent István-szobornál, majd 
megkoszorúzták Szent István szarkofágját.  
A Romkertben, amely egyszer talán majd valóban Nemzeti 
Emlékhely lesz, augusztus 20-án Spányi Antal megyéspüspök 
áldotta meg az új kenyeret, Warvasovszky Tihamér köszöntője 
után pedig az Országgyűlés elnöke, Szili Katalin mondott  
ünnepi beszédet. 
A Bory-vár mellett az Öreghegyi mulatságok idén 14. 
alkalommal jelentettek sok száz – vagy inkább több ezer 
– fehérvárinak tartalmas programot, reggel nyolctól éjfélig. 
Aztán a felújított Sóstói Stadiont augusztus 21-én, vasárnap 
este avatták fel, mazsorettekkel, polgármesteri kezdőrúgással, 
tűzijátékkal – no és, nem  mellesleg, az FC Fehérvár 
– Budapesti Honvéd bajnoki labdarúgó mérkőzéssel.

Cs.B.
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 A támogatás célja
A magyarországi székhelyű mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozások műszaki-technológiai fejleszté-
se. Ennek érdekében célul tűzzük ki a fejlődésre 
képes mikro-, kis- és középvállalkozások piaci 
pozícióinak, illetve versenyképességének javítá-
sát, technológiai, infrastrukturális korszerűsítését, 
innovatív képességük növelését.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mér-
téke
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra ren-
delkezésre álló, a 2005. évre tervezett keret-
összeg várhatóan 6,3 milliárd forint.
 
A támogatott pályázatok várható száma
600-650 db.

Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)
Pályázhatnak a magyarországi székhelyű, a devi-
zajogszabályok alapján belföldinek minősülő
– gazdasági társaságok 
– szövetkezetek,
–egyéni vállalkozók, amelyek kis- vagy középvál-
lalkozásnak minősülnek. 

A támogatás formája
A pályázó működési támogatásának nem minő-
sülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges 
juttatás .

A támogatás mértéke
A projekt elszámolható költségének legfeljebb 
35%-a, amely minimum 1 millió Ft, de maximum 
25 millió Ft . Ezen belül az ingatlanépítés, bőví-
tés költségeire nyújtott támogatás nem haladhatja 
meg sem a 10 millió forintot, sem az építési 
költségek 35%-át.
A pályázónak legalább a projekt összköltségének 
25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendel-
keznie, amelybe az államháztartás alrendszereiből 
kapott támogatás nem számítható be. A támo-
gatás maximális összege csak akkor fizethető ki, 
ha a pályázó az elszámolható költségeket igazoló 
számlákat legkésőbb 2008. március 31-éig be-
nyújtja a közreműködő szervezetnek.

Kizáró okok
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,
– aki, vagy amely csőd-, felszámolási eljárás vagy 
végelszámolás alatt áll;
– aki, vagy amely a támogatás iránti pályázat 
benyújtását megelőző három naptári éven belül 
az államháztartás alrendszereiből juttatott vala-
mely támogatással összefüggésben a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy 
csak részben teljesítette;
– akinek, vagy amelynek lejárt esedékességű, 
60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára 
behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adó-
hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfi-
zetést engedélyezett;
– akit, vagy amelyet a támogatás iránti pályázat 
benyújtását megelőző két naptári éven belül 
államigazgatási szerv határozatával vagy annak 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munka-
vállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási 
engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen 
bírság megfizetésére kötelezett;
– akinek, vagy amelynek a jóváhagyott, utolsó 
éves beszámoló alapján saját tőkéje negatív volt;
– aki, vagy amely a beruházást, illetve a fej-
lesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, 
amely a pályázat benyújtásának időpontjában 
nem per- és igénymentes, (kivéve, ha a pályázó 
az igény jogosultja) illetőleg bérelt ingatlan ese-
tében a bérleti szerződés kizárólagos joggal nem 
biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény 
üzemeltetésének lehetőségét legalább az előírt 
üzemeltetési kötelezettség idejére. Amennyiben 
a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös 
tulajdonban álló ingatlanon kívánják megva-
lósítani, a pályázat befogadásának feltétele a 
tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati 
megállapodás és az ahhoz tartozó használati 
megállapodásra vonatkozó vázrajz pályázati 
dokumentációval történő benyújtása. A per- és 
igénymentesség követelményének az osztatlan 
közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonat-
kozásában kell teljesülnie, amely a beruházás 
(fejlesztés) helyszíne. 
– akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebi-

zonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi 
tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis 
adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;
– aki, vagy amely nettó árbevételének több mint 
50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR 
szám: 01.11-05.02.) teszi ki; 
– aki, vagy amely fejlesztési igénye az Európai 
Közösséget létrehozó szerződés (konszolidált 
verzió, 1997) 1. számú mellékletében (AnnexI)
szereplő mezőgazdasági termékek termelésé-vel, 
feldolgozásával és értékesítésével – azaz me-
zőgazdasági termékek piacra való bevezetése, 
forgalomba hozatala (nagykereskedelem) – kap-
csolatos beruházásokra irányul ;
– aki, vagy amely fejlesztési igénye a hagyomá-
nyos kézműipari tevékenységre irányul;
– aki, vagy amely ezen pályázat keretében 
2005-ben már részesült támogatásban; 
– akinek, vagy amelynek a tevékenysége/projektje 
a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg;
– aki, vagy amely nem rendelkezik a tevékenység 
folytatásához szükséges szakhatósági engedé-
lyekkel;
– akinek, vagy amelynek a pályázatban szereplő 
projektje ingatlan-, és/vagy részvény- és/vagy 
üzletrészvásárlást tartalmaz.
– Nem adható fejlesztési támogatás:
– mezőgazdasági fejlesztéshez;
–ingatlan-korszerűsítéshez, átalakításhoz, át-
építéshez, felújításhoz, funkcióváltáshoz (kivéve 
már meglévő 150 m2 alatti önálló kereskedelmi 
helyiségek);
–telekhatáron belüli, kizárólag infrastruktúra-
fejlesztéshez (pl.: kerítés, parkoló, parkosítás, 
térburkolás stb.)
– kis értékű (50 ezer forint értékhatár alatti) 
tárgyi eszköz beszerzéséhez;
– informatikai fejlesztéshez;
– gépjármű beszerzéséhez;
– irodabútor / berendezés vásárlásához;
– kereskedelmi szálláshely fejlesztéséhez;
– irodaépítés költségeihez;
– saját előállítású gépekhez, vagy saját kivitele-
zésű építéshez. 
Nem részesülhet támogatásban az a projekt, 
amelynek keretében a pályázó a támogatás által 
megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási 
célra kívánja felhasználni,
A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően 
megkezdett beruházásra nem lehet igényelni. A 
beruházás megkezdésének kritériumait a Pályázati 
Útmutató tartalmazza. A pályázat benyújtásának 

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLAKOZÁSOK MŰSZAKI-TECHNOLÓGIAI 
HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSÉT TÁMOGATÓ (GVOP 2.1.1.) 

PÁLYÁZAT MÁSODIK SZAKASZÁNAK MEGHIRDETÉSÉRŐL
A Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív 
Programja keretében a GVOP Irányító Hatóság 2005. augusztus 12.-
től ismét meghirdette legnépszerűbb, a kis- és középvállalkozások 
műszaki-technológiai hátterének fejlesztését támogató (Gvop 
2.1.1.) pályázatának második szakaszát. 
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a pályázat – pályázó által igazolható – postai 
feladásának dátuma számít.
 
Támogatható tevékenységek és elszámolható 
költségek
a) Támogatható tevékenységek:
technológiai fejlesztéshez kapcsolódó beruhá-
zások.
b) Elszámolható költségek: 
·műszaki gépek, berendezések beszerzése 
és/vagy
·termeléshez/kereskedelemhez/szolgáltatáshoz 
kapcsolódó ingatlan építése, bővítése, és/vagy
· gyártási licenc, know-how vásárlása.
c) Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó 
feltételek:
– Támogatás csak új telephely létesítéséhez 
vagy meglévő telephely bővítéséhez kapcsolódó 
tárgyi eszköz beszerzéséhez, immateriális javak 
beszerzéséhez vagy a termékben, a szolgáltatás-
ban vagy a termelési, szolgáltatási folyamatban 
alapvető változást hozó tevékenység megkezdé-
séhez nyújtható, így szinten tartó beruházás nem 
finanszírozható.
– A beszerezni kívánt gépeknek, berendezé-
seknek meg kell felelniük a vonatkozó európai 
irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló ma-
gyar rendeletek követelményeinek. A gépeknek, 
berendezéseknek CE jelöléssel és/vagy gyártói 
megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkezniük.
– Gép, berendezés beszerzése esetén támogatás 
kizárólag új gép, vagy olyan használt gép vásárlá-
sához vehető igénybe, amely esetében a pályázó 
igazolni tudja, hogy a használt gép, berendezés 
3 évnél nem idősebb. 
– Használt gép, berendezés beszerzése esetén 
az eladónak nyilatkoznia kell a gép, berendezés 
eredetéről, valamint arról a tényről, hogy a gép, 
berendezés beszerzéséhez nem vett igénybe a 
projektet megelőzően hazai vagy európai uniós 
támogatást. A használt gép, berendezés ára nem 
haladhatja meg annak piaci értékét, valamint egy 
hasonló új gép, berendezés áránál alacsonyabb-
nak kell lennie. 
– Amennyiben a pályázó az állami támogatások-
kal kapcsolatos eljárásról és a regionális támoga-
tási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. 
rendelet szerinti érzékeny ágazatban tevékenyke-
dő vállalkozásnak minősül, ezen Korm. rendelet 
megfelelő rendelkezéseit is figyelembe kell venni.
· A beruházást legkésőbb a támogatási szerződés 
megkötését követő 3 hónapon belül meg kell 
kezdeni. Felhívjuk a figyelmet, hogy fejlesztésnek 
úgy kell megvalósulnia, hogy a pályázónak az 
elszámolható költségeket igazoló számlákat leg-
később 2008. március 31-ig kell benyújtania a 
közreműködő szervezetnek. 
– Amennyiben a támogatandó projekt franchise-
hálózathoz kapcsolódik, csak abban az esetben 

nyújtható támogatás, ha a franchise-rendszergaz-
da az Európai Unió területén bejegyzett vállalko-
zás. A pályázat vonatkozásában a mesterlicenc 
tulajdonosa (mester-franchise vállalkozás) nem 
tekinthető franchise-rendszergazdának.
– A projekt megtérülési idejével kapcsolatban 
nincs minimális elvárás.
– A gépbeszerzésnek a pályázó által aktivált 
beruházás keretében kell megvalósulnia. Ope-
ratív lízing és haszonbérlet keretében történő 
beszerzéshez támogatás nem igényelhető. 
Amennyiben a vállalkozás zárt végű pénzügyi 
lízing keretében kívánja a gépet beszerezni, a 
fejlesztésnek a pályázó vállalkozás tulajdonszer-
zésével kell zárulnia úgy, hogy a pályázónak az 
elszámolható költségeket igazoló számlákat leg-
később 2008. március 31-ig kell benyújtania a 
közreműködő szervezetnek. A támogatás csak a 
lízingcég részére fizetendő összeg tőkerésze után 
igényelhető. 
A pályázónak vállalnia kell, hogy a bizottsági 
iránymutatásban foglaltak alapján, a támogatott 
beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, 
szolgáltatásokat a Támogatási Szerződésben 
rögzített üzembe helyezési időponttól számítva, 
legalább 5 évig folyamatosan fenntartja és mű-
ködteti. Amennyiben a pályázó nem tartozik a 
rendelet hatálya alá, úgy a pályázat benyújtásával 
önként vállalja a fenti feltétel teljesítését.
A projekt megvalósításához nyújtott támogatás-
hoz a szerződéskötés feltétele, hogy a pályázó a 
Pályázati Útmutatóban meghatározott feltételek 
szerinti biztosítékkal rendelkezzen.

Projekt kiválasztási kritériumok
1)  A projekt megvalósításának kockázata:
– Kapcsolódás a Gazdasági Versenyképesség 
Operatív Program Kis- és középvállalkozások 
fejlesztése prioritásának céljaihoz;
– Költségvetés realitása, takarékossága;
– A projekt koncepció kidolgozottsága;
– Üzleti terv realitása.
2) A pályázat üzleti, piaci kockázata:
– A vállalkozás működésének időtartama;
– A pályázó gazdálkodása.
3) A projekt társadalmi, gazdasági hasznossága:
– Munkahelyteremtés;
– Új technológiai eljárás bevezetése/új piacra 
történő belépés;
– Környezeti fenntarthatóság;
– Esélyegyenlőség érvényesülése;
– Iparjogvédelmi oltalom alatt álló termék/eljárás 
bevezetése;
– A projekt ipari park területén történő meg-
valósítása.
 
A célok számszerűsítésére használt indikátorok
– a fejlesztésből származó többlet nettó éves 
árbevétel,

– a fejlesztésből származó többlet éves export 
árbevétel,
– a fejlesztésből származó többlet adózott 
eredmény,
– a fejlesztés eredményeképpen létrejött új 
munkahelyek száma,
– a fejlesztés eredményeképpen megőrzött mun-
kahelyek száma,
– a fejlesztéssel bevezetett új termékek száma,
– a fejlesztéssel bevezetett új export termékek  
száma,
– a fejlesztéssel bevezetett új eljárások száma,
– ebből csúcstechnológiának minősülő eljárás,
– beruházás megvalósítására felhasznált magán-
forrás,
– bruttó hozzáadott érték növekedése,
– a létrehozott ingatlan

A pályázatok benyújtásának módja, helye és 
határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt 
adatlapon nyújtható be. A Projekt adatlap sem 
tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A 
pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek 
megfelelően hiánytalanul, azaz a Projekt adatlap 
minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt 
dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
1. A pályázatok benyújtása 2005. augusztus 
15-től 2005. szeptember 16-ig lehetséges. A 
pályázatok benyújtása és elbírálása szakaszos.
2. A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 
1 másolat) zárt csomagolásban, ajánlott kül-
deményként, a Projekt adatlapot és a projekt 
részletes költségvetését további egy példányban 
elektronikus formában (CD-ROM-on) a követ-
kező címre kell beküldeni:
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.
Közreműködő Szervezet: Magyar Vállalkozás-
fejlesztési Kht.
1539 Budapest, Postafiók 684.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja 
feladni, a csomagon a „Magyar Vállalkozás-
fejlesztési Kht. 1448 Budapest, Rb.:684.” 
raktárbérleti címzést kell feltüntetni.
3. A Projekt adatlap és a Pályázati Útmutató a 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlap-
járól (www.gkm.gov.hu) letölthető.
4. A program keretében nyertes pályázatok 
támogatást igényelhetnek és prioritást élveznek 
a HEFOP/2005/3.4.1. sz. „Vállalkozói kés-
zségek és munkavállalók alkalmazkodóképessé-
gének fejlesztését célzó képzések támogatása” c. 
konstrukció keretében. A pályázatot az ESZA 
Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányí-
tó Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht-hoz (Cím: 
ESZA Kht., 1385 Budapest, Pf.: 818.) kell 
benyújtani. A pályázati dokumentáció letölthe-
tő az ESZA honlapjáról: www.esf.hu.



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

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

Wir übernehmen für Sie:

H-2890 Tata
Ady E. út 16. 3/1

Tel.: (00 36) (34) 48 22 12
Fax:  (00 36) (34) 48 22 12

E-mail: ksp.kft@axelero.hu

NÉMET KÖNYVELŐ, KÖNYVVIZSGÁLÓ
ÉS TANÁCSADÓ KFT.
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KIBŐVÍTETT 
SZOLGÁLTATÁSOK

Talán a legnagyobb előrelépés, 
hogy a nyár végétől az ALBA 
Takarékszövetkezetnél is elérhetők 
azok a kedvező kamatozású deviza 
alapú hitelek, amiket eddig csak 
hosszabb utánajárással, otthontól 
távol, csak a kereskedelmi ban-
koknál lehetett igényelni. Az új 
termékeinket ajánljuk minden olyan 
régi és új ügyfelünknek, akik kor-
rekt feltételekkel, lakóhelyükhöz 
közel, barátságos környezetben 
szeretnék igénybe venni azokat a 
szolgáltatásokat, amiket egy mo-
dern pénzintézet nyújthat.
Természetesen szélesíteni szeret-
nénk a vállalkozó rétegnek kínált 
szolgáltatásainkat is. Számukra 
Székesfehérvár belvárosában (Tán-
csics M. u. 2.) az új központunk 
földszintjén nyitunk egy olyan 
kirendeltséget, ami egyszerre 
biztosítja a piacon megtalálható 

valamennyi vállalkozónak nyújtha-
tó banki szolgáltatást, és a diszk-
rét környezetet, akár személyre 
szabott ajánlatokkal, személyi 
ügyintézővel is. A kirendeltség 
megnyitását október hónapban 
tervezzük komoly nyitási akciókkal 
mind a számlavezetés, mind a hi-
telezés terén. Bízunk abban, hogy 
azok, akik felkeresnek bennünket 
elmondhatják majd hogy megéri az 
ALBA Takarékszövetkezet ügyfe-
lének lenni.

NYITÁS A 
FIATALOK FELÉ

Végül, de nem utolsósorban az 
ALBA Takarékszövetkezet szeret-
ne közelebb kerülni a jövő gene-
rációja, a mai fiatalok felé. Ennek 
jegyében karolta fel Fejér meg-
yében az ALBA Takarékszövet-
kezet a Megye Agya Tanulmányi 
versenyt, ami 2003. évben indult 

Komárom- Esztergom megyéből. 
A verseny hagyományteremtő 
szándékkal középiskolás diákoknak 
került kiírásra. Információt gyűjte-
ni, regisztrálni a Takarékszövetke-
zet honlapján lehet (www.alba-
takarek.hu) a Megye Agya link 
segítségével. A verseny komolysá-
gát mutatja, hogy több mint ezer 
diák regisztrált országszerte, míg a 
megyében közel egymillió forintot 
osztottunk szét a nyertesek között 
havi ösztöndíj formájában, ami az 
összdíjazás nagyságát tekintve a 
kategóriában egyedülálló.
Reméljük, hogy a verseny az el-
következendő években is, csakúgy 
mint idén, kedvező fogadtatásra 
talál, és a diákok is ráébrednek 
arra, hogy az a tudás, amit az is-
kolában megszereznek, igazi érték.
Korábban megkezdett - az ügy-
felek színvonalasabb kiszolgálását 
segítő - beruházásokat sikeresen 
befejeztük illetve folytatjuk. A 
tavalyi évben új kirendeltséget ad-
tunk át Bodajkon, és még az idén 
elkészül Kulcson is a takarékszö-
vetkezet minden igényt kielégítő 
új épülete. A bankautomata-háló-
zatunkat is folyamatosan bővítjük, 
négy településen (Mór, Bodajk, 

Bakonycsernye, Kulcs) 
már működik saját ATM 
gépünk, és még az ősz 
folyamán üzembe helyez-
zük a székesfehérvári ki-
rendeltség automatáját.
 Célunk azonban tovább-
ra is az, hogy a fent em-
lített változások és az új 
arculat kialakítása a régi, 
több évtizedre visszate-
kintő értékek megtartása 
mellett történjen.

(pr)

FOLYAMATOSSÁG ÉS MEGÚJULÁS AZ 
ALBA TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

Az idei év az ALBA Takarékszövetkezet életében a megújulás és a fejlesztés 
jegyében telik. Üzletpolitikai szempontból a legfontosabb változás, hogy 
a központunkat a megyeszékhelyre helyeztük át. Ez első lépcsője volt egy 
olyan megújulási folyamatnak, amely során megpróbálunk olyan területek 
korosztályok, ügyfelek felé nyitni, akik eddig valamilyen oknál fogva nem 
kerültek előtérbe.

http://www.alba-takarek.hu
http://www.alba-takarek.hu
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EREDETI SZÉPSÉGÉBEN LÁTHATJUK MAJD AZ ÁRPÁD FÜRDŐT
Az Árpád fürdővel kapcsolatos legújabb 
fejleményekről tartott tájékoztatást Pénzes 
Mihály, a városfejlesztési bizottság elnö-
ke. A közfigyelmet érdemlő létesítmény 
jövőjével kapcsolatban a bizottsági elnök 
elmondta, elégedettségre adhat okot, hogy 
a felújítás után is megmarad fürdőnek, és az 
is, hogy a rekonstrukció az 1904-es tervek 
alapján történik, tehát eredeti szépségében 
láthatjuk majd az egykori törökfürdőt. A 
beruházó a részleges bontási terveket és az 
engedélyezési terveket is benyújtotta, most 
már a hatóságokon múlik, hogy mikor való-
sul meg a nagyszabású beruházás Fehérvár 
központjában..

Tavaly a városi közgyűlés döntött arról, 
hogy magánberuházásból újul meg a város 
egykori törökfürdője, azóta régészeti feltá-
rás, falkutatás történt, valamint elkészültek 
a tervek is. A munka most már abba a fá-
zisba érkezett, hogy a beruházó az építési 
engedélyre vár, szakhatóságokkal egyeztet. 
A részleges bontási terveket és az engedé-
lyezési terveket is benyújtották, most már 

a hatóságokon múlik, hogy mikor valósul 
meg a nagyszabású beruházás Fehérvár 
központjában.

Pénzes Mihály emlékeztetett arra is, hogy a 
vevő vállalta, a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal előírásainak megfelelően újítja fel a 
létesítményt, megtartva fürdő funkcióját. 
A műemléképület rekonstrukcióján dolgo-
zó Deco-Art Kft. építésze elmondta, a 
munka két különböző terv megvalósítását 
foglalja magába, az egyik az Árpád fürdő 
felújítása, a másik pedig a Várkörútra néző 
épületegyüttes átépítése. Az Árpád fürdő 
területén Siklósi Gyula régész ásatásokat 
végzett, megállapítása szerint nem találtak 
olyan értéket, amelyet érdemes lenne be-
mutatni. Kutatásait követően kezdődhettek 
csak el a tervezési munkák,  közben Bartos 
György történész is kutatásokat végzett a 
területen, és terjedelmes dokumentumot 
adott át az építészeknek, hogy ennek szel-
lemében dolgozzanak az épületen. 

A fürdő állaga az elmúlt évek alatt rendkí-

vüli mértékben leromlott, jelenleg is beázik, 
többek között azért, mert a tetejéről ellop-
ták a cinkburkolatot… Az épület szerke-
zete megrogyott, a stukkók a mennyezetről 
leváltak. Az építész elmondta, megtalálták 
Hübner András 1904-es terveit, így az 
eredeti tervek alapján lesz helyreállítva a 
fürdő. Az Árpád fürdőből wellness fürdő 
lesz, a mintegy 1000 m2-es alapterületen 
szaunák, gőzfürdők épülnek, valamint mas-
sage-, szoláriumszolgáltatások is lesznek. 
Megmarad a faragott kabinrendszer, amely 
kiváló állapotban van és lesz egy bővítmény 
rész is, ahol kisebb úszómedence kap he-
lyet. Az épülettömbben egy kisebb étte-
rem, pizzéria is helyet kap. 
Az egykori Árpád Szálló helyén vissza-
fogott, egyszerű szerkezetű épület készül, 
hogy ne konkuráljon a műemléképülettel. 
Az új épületben exkluzív étterem, bank, 
üzletek-irodák kapnak helyet. Az épület-
szárny alatt mélygarázs épül, amely minden-
ki számára megközelíthető lesz: ez enyhíthet 
a parkolási gondokon is.

www.szekesfehervar.hu

HIEMER-HÁZ: 600 MILLIÓ FORINTOT NYERT A VÁROS, 
MÁR OKTÓBERBEN KEZDŐDIK A FELÚJÍTÁS! 

Európai uniós forrásból 600 millió 
forintot nyert a város a Hiemer-ház 
rekonstrukciójára – jelentette be War-
vasovszky Tihamér polgármester. A mun-
kálatok már októberben elkezdődnek, 
és jövő augusztusra be is fejeződik az 
épülettömb Városház tér felőli épület-
szárnyának teljes felújítása. Az újjászü-
lető Hiemer-ház nemcsak a város dísze 
lesz, hanem hasznos is lesz Fehérvár 
számára: EU információs központnak és 
pályázati irodának, valamint konferencia 
és kamarateremnek ad helyet.

A jelentős összeget a Nemzeti Fejlesz-
tési Terv Regionális Operatív Programja 
keretében nyerte el Székesfehérvár. A 
Turisztikai vonzerők fejlesztése alcímen 
elnyert 600 millió forintos támogatáshoz 
a város 15,5 millió forint önrésszel járul 
hozzá. (Ennek 60%-át, 9,3 millió forin-

tot visszatérítik az önkormányzatnak, így 
csaknem kizárólag központi támogatásból 
újul meg a Hiemer-ház!) 
Székesfehérvár polgármestere sikertör-
ténetnek nevezte az újabb pályázat 
elnyerését, kiemelve, hogy az értékes mű-
emléképület 15 éve áll üresen a belváros 
szívében. A polgármester elmondta, 
augusztus első napján érkezett meg hozzá 
a hivatalos értesítés a jó hírrel.

 Az első ütem munkálatai már október-
ben elkezdődnek, köszönhetően annak, 
hogy a közbeszerzési eljárásokat menet 
közben lebonyolította a közgyűlés. 
Schultz György kabinetigazgató el-
mondta, egyeztettek a szakhatóságokkal, 
és rendelkezésre áll az építési engedély 
is. A kivitelezői pályázatok beérkezését 
augusztus 22-éig várják, a szeptemberi 
közgyűlés így már kiválaszthatja a győz-

test. A tervek szerint már október 10-én 
elkezdődik a munka, jövő augusztusig a 
Városház tér felőli épületszárny külső és 
belső felújítása is megtörténik. A projekt 
az egész Hiemer-ház tetőszerkezetének 
felújítását és új tetőhéjazat kialakítását 
is tartalmazza. A tetőfelújításra a kö-
zelmúltban 3 millió forint értékű tetőcse-
repet már nyert a város a Wienerberger 
Rt. pályázatán.

 A megújuló épületrészben uniós in-
formációs központ és pályázati iroda, 
konferencia- és kamaraterem, önkormány-
zati vendégház és kávézó kap helyet. A 
felújítás első ütemét követően az ún. Font 
és Caraffa épületrész rekonstrukciója is 
megtörténik, erre a 2007-2013 közötti 
új uniós költségvetési ciklus által biztosí-
tott forrásokból nyílik lehetőség.

www.szekesfehervar.hu
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Nagy Csaba, a szövetség városi elnöke 
köszöntötte a határon innen és túlról ér-
kező vendégeket, aki röviden felidézte az 
elmúlt évtized megemlékezéseit, az 1996-
os emléktábla szenteléstől napjainkig. Mint 
elmondta, az eddigiekhez hasonlóan most 
is olyan személyeket sikerült meghívni 
előadónak, akik nemzetben és egységben 
gondolkodnak, s magukénak vallják az 
összefogás eszmeiségét.
Rajnai Gábor oroszlányi polgármester 
beszédében hangsúlyozta: II. Rákóczi 
Ferenc sikeresen valósította meg elképzelé-
seit, és a nemzeti egységből kiszűrt minden 
ellenségeskedést, széthúzást, hogy a haza 
minden erejét a hőn áhított cél elérésére 
összpontosítsa, a szabadság, a független-
ség kivívására. 

Csáky Pál a Szlovák Köztársaság minisz-
terelnök-helyettese külföldi példákkal 
bizonyította, miért fontos, hogy 2005-
ben, EU-polgárokként emlékezzünk. Sor-
sunkat alapvetően határozzák meg azok 
a kérdések, melyek arra keresik a választ, 
hogy milyen lesz a magyarság helye az új 
Európában, mivel tudjuk gazdagítani ezt a 
közösséget, mely értékek teszik lehetővé 
magyarságunk megtartását. Ha egy nép 
nem ismeri saját helyét az európai népek 
palettáján, ha nem hisz abban, hogy van 
jövője, ha feladja saját érétkeit - ennél 
nagyobb csapás nem érhetné egy nem-
zetet. Csatákat lehet veszíteni, háborúkat 
is - ez kisebb tragédia, ezeket túl lehet 
élni, és a történelmet kell megnyernünk. 
Ez nem megy a nélkül, hogy ne tudnánk, 

kik vagyunk, mit akarunk ezen a szülőföl-
dön. Higgyünk, akarjunk, és főleg merjünk 
– mondta Csáky Pál.
Dr. Pozsgay Imre professzor, egyetemi tanár 
a magyar nemzet sorskérdéseit érintő elő-
adásában arra kereste a választ, mi az, ami 
máig ható következménnyel jár Rákóczi tet-
teiből, akinek eszmeiségét olyan nagy ala-
kok követték, mint Kossuth és Széchenyi. 
A professzor a személyes példamutatást, a 
függetlenség gondolatát és az ahhoz való 
ragaszkodást nevezte meg mint olyanokat, 
melyek iránytűként szolgálhatnak a ma em-
bere számára is.
A délután folyamán hat előadó elemezte 
és értékelte Rákóczi tetteit és szellemének 
máig tartó üzeneteit. Az ünnepséget hazai 
és külhoni együttesek és előadók műsorszá-
mai színesítették, végül a jelenlévő szerve-
zetek, vendégek és érdeklődők elhelyezték 
a tisztelet virágait és koszorúit a Rákóczi 
emléktáblánál.

(Tudósítónktól)

A TÖRTÉNELMET KELL MEGNYERNÜNK
Tizedik alkalommal rendezte meg a Rákóczi Szövetség Oroszlányi 
Szervezete és Millenniumi Alapítványa július 23-án Majkon a 
Rákóczi Napot. A kamalduli műemlékegyüttes belső udvarán 
tartott ünnepség mottója a következő volt: Maradjon meg az Ember 
Embernek, Maradjon meg a Magyar Magyarnak!

A művelődési központ teraszáról felhang-
zó harsonaszót követően Rajnai Gábor 
polgármester üdvözölte a város lakóit, a 
testvértelepülések képviselőit és a vendég 
együtteseket. 
A megnyitót követően került sor annak 
a kiállításnak a megnyitójára, amely az 
együttes hat évtizedes történetét dolgozza 
fel a kezdetektől napjainkig. A fesztivál-

sátorban a Bányász Népdalkör, a kisbéri 
mazsorettek, valamint a finn Kuhmóból és a 
németországi Buchholzból  érkezett fúvósok 
szórakoztatták a szépszámú közönséget. A 
pénteki programot, amelyen részt vettek 
Oroszlány finn, lengyel és szlovák part-
nertelepüléseinek küldöttségei is, késő este 
Szilbereki Kata énekes műsora zárta.
Szombaton reggel szomorkás, csepegős 

NEMZETKÖZI FÚVÓSFESZTIVÁL
OROSZLÁNYBAN

Július 22-én délután a város főutcájának egyik üzlete előtt Szénási 
Zsuzsanna virágkötő ajánlotta a település lakói és vendégei 
figyelmébe azt a rendhagyó kiállítást, amelynek keretében tíz 
kirakatban tekinthetők meg Zsombolyai Mária festőművész 
alkotásai. A programon a Royal Brass Band adott rövid koncertet, 
s ezzel a kísérőrendezvénnyel kezdetét vette az a háromnapos 
fesztivál, amely során tizennégy magyar és három külföldi együttes 
több száz zenészének részvételével ünnepeli Oroszlány a Bányász 
Koncert Fesztivál Fúvószenekar megalakulásának hatvanadik 
évfordulóját.

F
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ERŐSÍTENI SZERETNÉK GAZDASÁGI 
KAPCSOLATAIKAT

időjárásra, és fúvószenére ébredtek az 
oroszlányiak. A város különböző pontjairól 
induló együttesek adtak térzenét, majd a 
művelődési ház előtti téren találkoztak. 
Több száz érdeklődő előtt a több száz 
muzsikus egy közös produkcióval ejtette 
ámulatba az esővel mit sem törődő hall-
gatóságot.
Déltől este kilencig a fesztiválsátorban vala-
mennyi résztvevő zenekar koncertet adott, 

a napot pedig DJ. Terbócs fergeteges 
partija zárta.
Vasárnap a fesztiválsátorban zajlottak 
az események, délelőtt zenés, táncos 
produkciókra, délután pedig újabb 
fúvóskoncertekre került sor. A nagysza-
bású fesztivált az oroszlányi Fasion Dance 
Együttes műsora zárta. Oroszlány méltó-
képpen ünnepelte zenekarát, a rendezvény 
mind a fellépőknek, mind a közönségnek, 

mind pedig a lelkes szervezőknek maradan-
dó élményt jelentett.

– Hatvan év nagy idő – méltatta a jubi-
láló zenekart Rajnai Gábor polgármester 
–, a lelkes amatőrökből alakult együttes 
nemzetközi hírű, igazi nagyzenekarrá fejlő-
dött. A hosszú évtizedek alatt közel 700 
zenész fordult meg soraikban, akik közül 
többen neves művészekké váltak. S hogy 
minek köszönhető, hogy ily sok év után is 
ünnepelhetjük őket, az nem más, mint a 
zene tisztelete és szeretete, mely mindig is 
jellemezte a zenekart. Ápolják a bányász 
hagyományokat, széles körű repertoárjukkal 
járják az országot, és gyakran tesznek eleget 
külföldi meghívásoknak is. Úgy terjesztik a 
zenei kultúrát, hogy szórakoztatnak, s 
eközben értéket hoznak létre, melyre joggal 
büszke Oroszlány.

Négy ország városvezetői találkoztak a 
július végén Oroszlányban Rajnai Gábor 
polgármester meghívásának eleget téve. 
Tibor Baran a szlovákiai Vágsellye és 
Kristof Obratanski a lengyelországi Konskie 
polgármestere, valamint Pirainen Jorma a 
finnországi Kuhmo közgyűlésének elnöke 
pénteken felkereste a nemzetközi fúvós-
találkozó eseményeit, majd szombaton 
a kelet-európai városvezetők Majkra 
látogattak, ahol részt vettek a Rákóczi 
emlékünnepségen.
A protokolláris események mellett Tibor 
Baran, Rajnai Gábor és Székely Antal 
alpolgármester tárgyalásokat folytatott egy 
közös gazdasági delegáció ukrajnai utazá-
sáról, melynek előzményei júniusra nyúlnak 
vissza. Akkor a vágsellyei kézműves napok 
keretében találkoztak a szintén ott tartóz-
kodó Mogilov–Podolskij ukrán város első 

emberével, Petro P. Brovkoval, aki kifejezte 
azt a reményét, hogy a kulturális mellett a 
gazdasági kapcsolatokat is bővíteni kellene, 
hiszen ez jótékonyan hatna uniós felkészü-
lésükre, illetve ezáltal bekapcsolódhatnának 
az EU gazdasági vérkeringésébe. A mosta-
ni tárgyalások eredményeképpen augusztus 
végén magyar és szlovák vállalkozók és szak-
emberek utaznak Ukrajnába, 
felmérni a lehetőségeket, 
megbeszéléseket folytatni 
az ottani lehetséges part-
nerekkel. A küldött-
ségben elsősorban 
a vendéglátásban, 
a szolgáltatásban, a 
fémmegmunkálásban 
és az építőipari be-
ruházásban érdekelt 
vállalkozók kapnak 

helyet, s mintegy 14-15-en képviselik a 
két országot. 
Kristof Obratanski a lengyelországi Kons-
kie polgármestere egyébként meghívta 
Rajnai Gábort és Tibor Barant a szintén 
augusztusban rendezendő Városi Napok 
eseményeire, melyet a két településvezető 
elfogadott.

(Tudósítónktól)
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E munka polgármesteri felkérésre íródott 
majd négy esztendeig. Alkotóját, id. 
Gyüszi Lászlót aligha kell bemutatni az 
országos honismereti mozgalom tagjai-
nak, kis hazánk helytörténeti-történészi 
érdeklődésű s azt művelő szélesebb 
közönségnek.
Id. Gyüszi László az 1960-as években 
kiteljesedő honismereti mozgalom régi 
elkötelezettje, a Komárom-Esztergom 
megyei helytörténeti kutatások meg-
határozó személyisége. Legalább 40 
éve rendszeresen kutat és publikál 
tudományos könyveket, tanulmányokat, 
cikkeket.
Az ő MTA VEAB-díjjal és Honis-
mereti Munkáért kitüntetéssel elismert 
gazdag életművének is fontos állomása 
e kötet. Korábban tanárként, több 
éve már főállású helytörténészként a 
tudomány művelésével foglalkozott s 
foglalkozik több más témája mellett 
Tatabánya város története egy-egy sze-
letének elemző bemutatásával is. Eddig 
ismeretlen forrásokat közlő cikkei, rész-
összefoglalásai folyamatosan jelennek 
meg szaklapokban s a városi hetilapban 
is. E kötet szervesen következett szer-
zője megelőző forrásfeltáró, rendszere-
ző munkásságából, tudományos kutatási 
eredményeiből.
Szükségessé tette e munka megjelenteté-
sét az is, hogy az 1972-ben megjelen-
tetett városmonográfia, tanulmány gyűj-
temény tematikájában, szerkezetében s 
tényanyagtekintetében is hiányos, nem 
felel meg mai ismereteinknek. Az előd 
települések (ma Tatabánya városrészei) 

múltjáról kevés és pontatlan ismeretet 
közöl. A munkásmozgalom-történettel 
és az ipartörténettel szemben nem érde-
mei szerint kezeli a bányanyitásig eltelt 
időszak történéseit.
Egy tudományos igényű-, az élet 
minden területére kiterjedő monográ-
fia megírására az azóta eltelt időszak 
évfordulói nem teremtettek módot és 
lehetőséget. E tény is aláhúzza id. 
Gyüszi László ettől eltérő műfajú-, de 
azt mintegy megalapozó kötetének je-
lentőségét.
Nemcsak a tatabányai, de az egész 
megyei helytörténeti irodalomban ritkák 
az ilyen nagy ívű forráskiadványok. 
Természetesen a gazdag településtörté-
neti irodalomban születtek megyénkben 
különböző mélységű-, sokszor kevert 
műfajú -, forrásközléseket is tartalmazó 
a millennium és az ezredforduló ihlette 
kiadványok.
A Komárom megyei helytörténeti 
olvasókönyv (1990), melyet Gyüszi 
László is felhasznált képvisel hasonló-
an egynemű műfajt. Említhető lenne 
még az Esztergom vármegye nemesi 
közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztáit 
feltáró sorozat és gondozója a megyei 
levéltár. Így némi túlzással azt állíthat-
juk: id. Gyüszi László” egyszemélyes 
intézményként” készítette el jelen-, 
hézagpótló munkáját.
A kétkötetesre tervezett olvasókönyv 
első kötete a történelmi előidőktől a 
szénbányászat megjelenéséig, a 19. 
század végéig közöl válogatott for-
rásszemelvényeket, szöveges-és képi 

dokumentumokat, leírásokat, adatokat. 
A bevezetés vázlatos áttekintést ad 
Alsó-és Felsőgalla valamint Bánida 
történelméről. Ezt követően történeti 
földrajzi leírásokkal mutatja be a tájat, 
a második fejezetben pedig a környék 
nevezetességeire hívja fel a figyelmet. 
A 3. fejezettől kronológiai sorrendben 
tárja elénk a régmúlt régészeti-, majd 
történelmi emlékeit. A 4. rész idézi a 
középkori települések életét krónika és 
oklevélrészletek, birtoktörténeti iratok 
segítségével Ezt követi a magyar és 
török források segítségével a hódoltság 
korának bemutatása. Az újjátelepült 
falvak sorsa a 18. században, című fe-
jezetben a jobbágyviszonyokat jellemző 
összeírásokat, jegyzőkönyveket idéz. A 
19. század igen gazdag levéltári forrásai 
közül ugyancsak az úrbéri viszonyokat 
jellemző válogatott anyagokat találunk. 
Kitűnően sikerült a szerzőnek itt is a vá-
logatás, hiszen korábbi kutatásai alapján 
ez az a korszak, amelyre a leginkább 
„rálátott”. Ennek az időszaknak a for-
rásait használta korábbi kutatásaihoz. 
Itt már új típusú forrást, a statisztikát is 
felvonultatja az elődtelepülések népese-
dési adatainak idézésekor. 
Az egyes fejezetek elején eligazít a 
korszakról és forrásanyagáról. Minden-
hol a legfontosabb és legjellemzőbb 
iratokat és részleteket válogatta egybe. 
A történelmi korok főbb jellemzőinek 
ismertetése, bemutatása révén bárki 
fogalmat alkothat történelmi-helytör-
téneti jelenségekről, jól tájékozódhat 
okok és következmények között.
Szinte kézen fogja az olvasót, így 
vezeti át évszázadok dokumentumain. 
A mintaszerű alapossággal válogatott, 
élvezetes, tanulságos anyagot kitűnően 
fűzi egybe értő jegyzetekkel, tanári 
magyarázatokkal. Így lényegre figyelő 

TATABÁNYA TÖRTÉNELMI 
OLVASÓKÖNYVE I. 

AZ ELŐDTELEPÜLÉSEK ÉLETE A SZÉNBÁNYÁSZAT KEZDETÉIG. 
ÖSSZEÁLL. BEV. JEGYZ. GYÜSZI LÁSZLÓ. TATABÁNYA, 2004. 237 L.
Tatabánya város történelmének, honismereti helytörténeti irodalmának egyik 
legújabb -, s mindenképpen alapvető -, hosszú évek óta várt kötete a most megjelent 
történelmi olvasókönyv. Nem csak a város és Komárom-Esztergom megye számára 
jelentős és remélhetőleg mérhető eredményeket hozó, szemléletformáló kötet 
kiadását támogatta Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata.
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szoros kapcsolatot alakít ki az olvasóval. 
Mindez megkönnyíti a szövegek értel-

mezését az anyag feldolgozását. Mert 
arra szánták. Iskolai feldolgozásra, tör-

ténelmi-helytörténeti órára 
szánt művet vehetünk 
kézbe általa. Megkönnyíti 
a pedagógus munkáját, 
amennyiben jól eligazít 
a korábbi feldolgozások 
eredményei és eredeti 
levéltári anyagokból vett 
korrekt szövegek közt. 
Azzal, hogy egy történel-
mi eseményről két forrást is 
idéz, (96-100) nemcsak 
a térség kapcsolatrendsze-
rére mutat rá, de felhívja a 
figyelmet az összehasonlí-
tó elemzés módszertani 
szükségességére. Messze-
menően tisztában van a 
forrásadottságokkal, azok 
tipológiájával. Tárgyilagos 
szemléletmódjával pedig 
segíti a tudományos kuta-
tást, azok eredményeinek 
összegzését. 

Új anyagaival, széleskörű tényfeltárásá-
val, tényszerűségével, tárgyilagosságával 
segíti
a már régóta esedékes várostörténeti 
monográfia megalapozását. Adott kö-
zösségek, az előd települések (Alsó-és 
Felsőgalla, Bánhida, ma a megyeszék-
hely kerületei) identitását erősíti, érték-
rendjének változását mutatja
Összefoglalóan elmondható: a Tatabá-
nya történelmi olvasókönyve I. kötet 
hármas célt szolgál. Kiváló oktatási se-
gédanyag, a tudományos kutatást támo-
gatja, és ismertetett erényeire tekintettel 
szélesebb olvasóközönség is haszonnal 
forgathatja. Közérthetősége és tudo-
mányos igénye jól kiegészítik egymást. 
Szemléletmódja, tartalmi és szerkezeti 
sajátosságai, világos stílusa miatt nem 
csak a tatabányaiaknak, de mindenkinek 
ajánlható. Várjuk a II. kötetet!
(Tatabánya történelmi olvasókönyve I. 
Az elődtelepülések élete a szénbányá-
szat kezdetéiig. Tatabánya, 2004)

Dr. Horváth Géza
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2004 decemberében tettek javaslatot 
az új észak-déli korridor nyomvonalának 
kialakításában érintett magyarországi 
települések polgármesterei egy közösen 
aláírt deklaráció közzétételével az V/C 
jelű, páneurópai folyosó nyomvonalára. 
Az esemény után fél évvel a szlovákiai 
települések polgármesterei is hasonló 
tartalmú nyilatkozatot tettek 
a szlovákiai Zselizen. Mivel 
Magyarország és Szlovákia 
gazdasági fejlődésének egyik 
fontos elősegítője a megfelelő 
infrastrukturális kapcsolatok kia-
lakítása, cél az észak-dél irányú 
transz-európai közúti folyosók 
Magyarországon és Szlovákián 
történő átvezetése oly módon, 
hogy ezzel a hazai és nemzetközi 
szállítási igényeket is kielégítő 
hálózat alakuljon ki. A folyosók 
– részben – az 1997-es, Hel-
sinkiben megtartott Harmadik 
Összeurópai Közlekedési Konferencián 
lettek kijelölve, a teljes észak-dél irányú 
közúti tengely kialakulásához mintegy 
80-100 km hosszú szakasz hiányzik. 
A döntéselőkészítő munka – amelyben 
részt vesz többek között Doc. Ing. Milan 
Belica a Nyitrai Kerületi Önkormányzat 
elnöke és Agócs István, a Közép-Du-
nántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a 
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 
elnöke, valamint dr. Farkas Károly a Ko-
márom-Esztergom Megyei Közlekedési 
Felügyelet igazgatója – a közlekedési 
tengely hiányzó szakaszát keresi meg, és 

jelöli ki. 2004 decemberében Tatabá-
nyán a nyomvonal kialakításában érintett 
magyarországi települések polgármesterei 
már deklarációt tettek közzé, amelyben a 
Gdansk–Czestochowa–Katowice–Zsol-
na–Párkány–Budapest–Eszék–Szaraje-
vó–Mostar–Ploce útvonal megépítését 
preferálják. Az útszakasz megépítésével 

a Balti tenger és az Adriai tenger között 
olyan közúti kapcsolat alakulna ki, amely 
biztosítaná az EU–országok és a Balkán 
közötti közvetlen összeköttetést, szállítási 
útvonalat. 
2005 áprilisában Doc. Ing. Milan Belica 
a Nyitrai Kerületi Önkormányzat elnöke 
és Agócs István, a Komárom-Esztergom 
Megyei Közgyűlés elnöke megyei szinten 
erősítette meg a polgármesterek nyilat-
kozatában foglaltakat, hangsúlyozva: 
mivel a nyomvonal kapcsán a két ország 
kormánya hozza meg a végleges döntést, 
fontos, hogy a kormányzati szervek felé 

a két megye egyetértésben képviselje az 
általuk preferált útvonalakat. 
E közös szándék megerősítése és kinyil-
vánítása érdekébent került sor a zselizi 
deklaráció közzétételére, amelyben a 
területileg érintett polgármesterek és ré-
giós képviselők, valamint Fehér Miklós, 
a Nyitra Kerületi Önkormányzat alelnöke 
és Agócs István rögzítették: „Döntőnek 
tartjuk, hogy régióink között mihamarabb 
megfelelő színvonalú közlekedési útvo-
nalak alakuljanak ki. Közép-Európában 
észak-déli irányban nemzeti és nemzet-
közi szempontból leginkább az V/C köz-
lekedési folyosó felel meg e célnak, ezért 
ezt a következő útvonalon javasoljuk 

megvalósítani: Gdansk–Czesto-
chowa–Katowice–Zsolna–Pár-
kány–Sarajevo–Mostar–Ploce. 
A folyosó Túrócszentmártonnál 
válik le a Pozsony–Zsolna–Ró-
zsahegy–Kassa autópályáról, és 
a Túróci-medencén, Körmöc-
bányán, majd a Garam mentén 
a Párkány és Esztergom között 
megépítendő új Duna-hídon 
keresztül csatlakozik a Zsámbék-
medencén át vezető közlekedési 
folyosóra, majd Pusztazámor 
térségében érinti az M7-es au-
tópályát, és Százhalombattánál 

csatlakozik az M6-os csomópontjára. 
Közlekedési vizsgálatokkal megerősített 
álláspontunk szerint ez a legmegfe-
lelőbb útvonal Lengyelország, Szlová-
kia, Magyarország és a Földközi-tenger 
térségének közúti összekapcsolására.” A 
deklaráció célja, hogy Magyarország és 
Szlovákia területfejlesztési koncepcióiban 
megjelenjen a javasolt útvonal, ennek 
érdekében a szervezők eljuttatják az 
Európai Unió intézményeihez, valamint 
Magyarország és Szlovákia európai par-
lamenti képviselőihez is.

SZLOVÁKIÁBAN IS 
MEMORANDUMOT TETTEK KÖZZÉ
ÚJABB TÁMOGATÁS A RÉGIÓNKON ÁTHÚZÓDÓ ÚJ ÉSZAK-DÉLI 

KÖZLEKEDÉSI TENGELYNEK
A területileg érintett polgármesterek, valamint régiós képviselők tették 
közzé az V/C jelű, páneurópai folyosó nyomvonalára tett javaslatukat 
rögzítő deklarációjukat a szlovákiai Zselizen. A közzététel célja, hogy 
Magyarország és Szlovákia területfejlesztési koncepcióiban megjelenjen 
a javasolt útvonal, ennek érdekében a szervezők a deklarációt eljuttatják 
az Európai Unió intézményeihez, valamint Magyarország és Szlovákia 
Európai Parlamenti képviselőihez.
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TÁC-GORSIUM
Aiszkhülosz-trilógia bemuta-
tására készülnek Gorsium-
ban 
Az ógörög drámaírás kiemelkedő alakja, 
Aiszkhülosz Oresteia című trilógiájának 
a bemutatására készülnek Gorsiumban, a 
Ludi Romani – Gorsiumi Nyári Játékok 
– keretében. 
A történetében összefonódó három drá-
ma – az Agamemnon, az Áldozatvivők 
és a Eumenisek – az argosi uralkodóház, 
az átok sújtotta Atreidák nemzetségének 
véres történetét eleveníti fel – mondta F. 
Petress Éva. 
Ismertetése szerint a trilógia a szerző ko-
rának társadalmi és erkölcsi problémáiról 
szól, és az istenek világának igazságossá-
gát hangsúlyozza. 
Az augusztus 27-én és szeptember 
3-án bemutatásra kerülő trilógiát Pécsi 
Ildikó érdemes, kiváló művész rendezi. 

Agamemnon szerepét Bregyán Péter, 
Jászai-díjas művész alakítja, Klütaimest-
rát Bencze Ilona, Jászai-díjas színésznő 
személyesíti meg, Orestes szerepét Ka-
rácsonyi Zoltán játssza – mondta. 
A program szervezője hozzátette: 
Gorsiumban augusztusban több mint 
egy évtizede minden esztendőben 
megrendezik a Ludi Romanit, amikor 
az 1200 nézőt befogadó görög-római 
színháztéren egy-egy antik szerző darab-
ját mutatják be. 
A színházi előadást az ókori világ han-
gulatát idéző termékek, egyebek között 
méz és ékszerek vására egészíti ki – fűzte 
hozzá F. Petress Éva.

TAPOLCA
Aquapark épül Tapolcán  
A tervek szerint a jövő nyárra 
megnyílik a tapolcai aqua-
park.  
Mint azt Császár László alpolgármester-
től megtudtuk, a mintegy másfélmilliárdos 
beruházás tervei elkészültek, a kivitelezést 

az idei őszön indítja a hazai befektető 
társaság. 
Az aquapark a városközpontban levő 
Pelion hotel melletti területen épül, szol-
gáltatásait a szálló vendégei is igénybe 
vehetik majd. A fürdő egy egész évben 
üzemelő és egy szezonális részből áll 
majd, ezer, illetve ötszáz négyzetméter 
felületű víztükörrel. A nyári időszakban 
nyitva tartó strandon medencék, élmény-
elemek, nyitott és zárt csúszdák várják 
a vendégeket, minden korcsoportnak 
szórakozást nyújtva. A beltéri meden-
cék egyike külső úszómedencével lesz 
összeköttetésben, ahol az épületből 
való kiúszás külön érdekesség lehet a 
vendégeknek. 
A fedett épületben kör alakú jakuzzi is 
készül, és számos szolgáltatást is kínál 
a létesítmény. A tervek szerint szau-
na, szolárium, gőz-, só- és illatkamra, 
szépségszalon, kozmetika, fodrászat, 
pedikűr, és masszázs is várja a vendé-
geket az aquaparkban. A beruházás 
két ütemben valósul meg, a jövő év 
tavaszára a szabadtéri strand készül 
el, azt követően őszre pedig a fedett 
létesítmény. 

TIHANY
Tihany védőszentje  
Nagyboldogasszony ünnepén a menny-
be fölvett Szűzanyára emlékeztek a 
950 éves tihanyi bencés apátság Szent 
Ányos és Szűz Mária tiszteletére emelt 
templomában.A jubileumi ünnepségso-
rozat jeles alkalma volt az a szentmise, 
melyet dr. Márfi Gyula érsek mondott 
dr. Korzenszky Richárd tihanyi perjellel 
és a bencés közösség lelkipásztoraival 
koncelebrálva.
Szentbeszédében a főpásztor utalt arra, 
hogy XII. Pius pápa 1950-ben tette 
az egyház hivatalos ünnepévé Nagy-
boldogasszony napját, amikor is arra 
emlékezik a közösség, hogy a Boldoságos 
Szűz Mária földi életútja végén testével 
és lelkével együtt fölvétetett a mennybe 
Isten által.
Ezen az ünnepen tehát egy nőt, egy 
asszonyt ünnepel a katolikus egyház, 
mutatott rá az érsek. Sokan bántották és 
vádolják ma is a keresztényeket, mond-
ván, nőgyűlölők, pedig ez egyáltalán 
nem igaz. A nő iránti tisztelet, az anyaság 
iránti megbecsülés kezdettől létezett az 
egyháztörténelemben.
A nő, az anyaság tiszteletéről beszélt 
homíliájában tegnap a tihanyi bencés 
apátság jubileumi szertartásán dr. Márfi 
Gyula érsek.
Hangsúlyozta: a vádak, amelyek a nők 
szerepének, értékének bagatellizálásában, 
a férfiak felmagasztalásában érték az egy-
házat, rosszindulatúak és nem helytállóak. 
Isten ugyanis nem férfi és nem nő, hanem 
szellem, aki a maga képére és hasonla-
tosságára teremtette az embert férfinak és 
nőnek. Igaz ugyan, hogy Jézus Krisztus, 
a Fiú-Isten csak férfiakat hívott meg tanít-
ványnak, de mindenhová nők is kísérték 
az útján. A nők és az anyaság iránti 
tisztelet pedig épp az örök anyában, 
Szűz Mária mennybevételében fejeződik 
ki leginkább, mutatott rá. Korunk a női 
egyenjogúságért emel szót harsányan, de 
épp a nő anyai küldetését nem értékeli.

HÍREK A RÉGIÓBÓL



B
al

at
on

fü
re

d

A Balaton fővárosának régi hagyo-
mányokat felelevenítő ünnepe a 
Borhetek, melyet minden év augusz-
tusában rendeznek meg, néhány 
kényszerű év kihagyásával 1932 
óta. A csodálatos szépségű Tagore 
sétányon a szőlősgazdák a borvidék 
legjobb borait kínálják, miközben 
páratlan szépségű panorámában is 
gyönyörködhet az idelátogató. Kísé-
rő rendezvények sora, népi- és ipar-
művészeti kirakodó vásár, s minden 
este látványos műsorok szórakoz-
tatják ilyenkor a közönséget.
Nem volt kegyes az időjárás a ba-
latoni borosgazdákhoz augusztus 
6-án, amikor Gráf József,  földmű-
velésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter megnyitotta rendezvényt. A 

szaktárca vezetője a magyar 
borok becsületének megóvásáról 
beszélt, majd felhívta a jelenlévők 
figyelmét arra, hogy a bortermelők 
nagyon nehéz fizikai munkát végez-
nek, mintegy nyolcmillió hektárnyi 
gabonát művelhetnének meg annyi 
energiával, amennyivel az ország 
92 ezer hektár szőlőjét gondozzák. 
A fogyasztók viszont az örömöt, a 
barátságot, a békét találják meg a 
borban. Ígérte, hogy a jövőben szi-

gorúan büntetik azt, aki bizonytalan 
eredetű lőrét akar piacra vinni a ha-
zai bor helyett.
Dr. Bóka István országgyűlési kép-
viselő, a város polgármestere kö-
szöntőjében arra emlékeztette a 
vendégeket, hogy Balatonfüred 1987 
óta a szőlő és bor nemzetközi váro-
sa. Ápolják a hagyományokat, ame-
lyek keretében megszervezik a múlt 
évszázad elejére visszanyúló eredetű 
borheteket. Két gondot is említett: 
félő, hogy csökken a környéken is az 
ültetvények területe, és gond van a 
szőlészet és borászat jövedelemter-
melő képességével.
Ezt követően a mólón felállított 
szabadtéri színpadon a Balatonvin 
Borlovagrend 

fogadott soraiba tíz, köztiszteletben 
álló személyiséget. A próbák teljesí-
tése után dr. Bujdosó László, Csima 
László, Dióssy László, Gráf József, 
Hebling Zsolt, Kulka Gábor, Mayer 
Gyula, Sugár András, Végh Dávid és 
Vitán Gábor fogadta meg, hogy ápol-
ja a borvidék és a borlovagrend zász-
lósbora, az olaszrizling hírnevét.
Az avatás után a polgármester és a 
miniszter átvágták a nemzeti színű 
szalagot, hivatalosan is megnyitva 

az idei borheteket. Az új borlovagok, 
a meghívott díszvendégek, külföldi 
diplomaták meglátogatták az Év 
Szőlősgazdája, azaz Hudák Zoltán 
pavilonját, aki ezúttal első helyen kí-
nálhatja borait. Ezt követően a nagy-
számú közönség is nekifoghatott a 
finomabbnál finomabb borok kósto-
lásához, a lacipecsenyék, sajttálak, 
sült halak és egyéb finomságok el-
fogyasztásához.
A hazai és a külföldi vendégek közül 
egyaránt sokan időzítik a szabadsá-
gukat a borhetek idejére, a szemer-
kélő eső sem bírta elriasztani az 
érdeklődőket. Szerkesztőségünk ki-
csiny küldöttsége is hősiesen 
igyekezett helyt-

állni, ám a rövid délután nem volt 
elegendő valamennyi pavilon vala-
mennyi borának végigkóstolásához. 
Tippeket persze adhatunk, nagyon 
ízlett a kékoportó, az olaszrizling 
és a szürkebarát, no meg a musko-
tályos – de inkább nem sorolom fel 
az összes fajtát, inkább javaslom 
olvasóinknak, hogy legközelebb 
személyesen tegyék tiszteletüket a 
balatoni borok ezen rangos felvonu-
lásán. Egészségükre!

v.k.

BORHETEK BALATONFÜREDEN
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Tíz új borlovagot avattak a mólón felállított szabadtéri színpadon

A vendégek elsétáltak a Tagore sétányon lévő boros pavilonok 
előtt, majd betértek Hudák Zoltánhoz

Főszerkesztőnk sem bírt ellenállni a jobbnál jobb balatoni 
boroknak

Csodálatos panorámában gyönyörködhettek a Borhetek 
vendégei

Dr. Bóka István polgármester valamint Gráf József földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter átvágták a nemzeti színű szalagot

Eléggé el nem ítélhető módon volt, aki inkább a Kossuth Lajos 
forrás vízét választotta borkóstolás helyett



Augusztus végén megkezdődik az 
M1-es autópálya Tatabánya-Óvá-
ros és Újváros közötti díjmentes 
szakaszának felújtása. A munkála-
tok ideje alatt félpályás útlezárásra 
van szükség, ezért Győr felé kettő, 
Budapest felé pedig egy 
sávban haladhatnak majd 
az autók.  
Az Állami Autópályake-
zelő Rt. augusztus 22-én 
kezdi meg az M1-es autó-
pálya Tatabánya-Óváros 
és Újváros közötti díjmen-
tes szakaszán a felújítási 
munkálatokat - közölte a 
társaság kedden.  
A több mint 400 millió 
forint összértékű beruhá-
zás keretében a Viadom 

Rt. a Budapest felé vezető oldal 
54–60 kilométere között a tönk-
rement kopó- és kötőrétegének 
teljes cseréje mellett a vízelvezető 
rendszer javítását is elvégzi, és az 
56-os kilométerszelvénynél talál-

ható csomópontot is felújítja. A 
munkálatok ideje alatt félpályás 
útlezárásra van szükség, ezért az 
érintett szakasz teljes forgalmát a 
jobb pályára terelik, ahol Győr 
felé kettő, Budapest felé pedig 

egy sávban haladhatnak 
az autók.  
Az ÁAK Rt. tájékozta-
tása szerint az előzetes 
tervekhez képest nem 43, 
hanem 34 nap alatt való-
sulhat meg a beruházás. 
Az autósok így várhatóan 
már szeptember 25-én 
birtokba vehetik a felújí-
tott pályarészt. A műszaki 
átadás-átvétel a forgalom 
elindulása után két héttel 
történhet meg.
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MEGKEZDŐDIK AZ M1-ES 
FELÚJÍTÁSA TATABÁNYÁNÁL  
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– Mikor alakult az egyesület?
– A tatabányai Bányász SC asztalitenisz 
szakosztályának megszűnése után, 1982-
ben alakult az egyesület Generál VMSE 
néven, az akkori megyei kereskedelmi 
vállalat csapataként. A kezdeteknél Barsi 
Sándor, majd Kőhalmi László, a vállalat 
igazgatói támogatták munkánkat.

– Milyen volt az út a legmagasabb 
osztályig?
– Indulásunkkor csak újonc, serdülő és 
ifjúsági korú játékosaink voltak, ennek 
ellenére már az első évben megnyertük a 
felnőtt megyei bajnokságot, és feljutottunk 
az NB-III-ba. A későbbiekben, ahogy 
erősödtek a fiatalok, két-három évenként 
léptünk egy-egy osztállyal feljebb 1995-
ig, amikor az NB-I A csoportjába kerül-
tünk. A nagy menetelés sikereihez többek 
között ifj. Szám Zoltán, Széles Gábor, 
Tódor Attila, Saláta Ferenc, Pintér Örs és 
Francsics Tamás járultak hozzá.

– Hogyan lett a Generálból SPAR 
SE?
– A kilencvenes évek közepére a kereske-
delemben zajló változások elérték a Ge-
nerált is. A vállalat megszűnt, támogató 
nélkül maradtunk. Szerencsére a magyar-
országi hálózatát akkoriban kiépítő SPAR 
Magyarország Kereskedelmi Kft. a szárnyai 
alá vett minket, így 1996-tól ők név-
adó szponzoraink. Az első időszakban 
Schinagel és Bumberger igazgató urak 
biztosították a stabil hátteret, majd 1999 
óta Feiner Péter ügyvezető igazgató, az 
igazgatótanács elnöke egyesületünk első 
embere és támogatója.

– Az idei év meghozta a nagy sikert.
– Tíz éve vagyunk az első osztályban. Már 
voltunk az Extraliga közelében, de sajnos 
nem sikerült a feljutás. Úgy látszik, most 
jött el az ideje. Azzal, hogy megszereztük 
az Extraligában való szereplés jogát, tör-
ténetünk legnagyobb sikerét értük el. A 

Kovács Csaba edző vezette Imecs Ernő, 
Csizmadia Zoltán, Harasztovich László, 
Molnár János, Béres Szabolcs összetételű 
csapat minden elismerést megérdemel.

– Hogyan tovább?
– A feljutás természetesen mérföldkő a csa-
pat életében. Egy kicsit meg kell állnunk, és 
értékelnünk kell az eddig történteket, és el 
kell gondolkodnunk a jövőnkön. Tudomásul 
kell vennünk, hogy a mi játékosaink jó bará-
ti társaságként alkotnak igazi, hagyományos 
értelemben vett csapatot, és bizony nem 
fiatalok már. Elsősorban a sportszeretet és a 
játékszenvedély motíválja őket, ugyanakkor 
az Extraligában minden csapatban profi 
játékosok vannak. A minimális cél, a benn-
maradás érdekében erősítenünk kellene, 
de úgy, hogy a csapategység ne sérüljön. 
A megnövekedett költségek fedezése 
érdekében a Tatabányai Önkormányzat, a 
Komáromi Vita Sütő Kft. és a Hamé Kft. 
mellé újabb támogatókat keresünk. Jelenleg 
ezen dolgozunk, a napokban fog eldőlni, 
tudjuk-e vállalni a szereplést a legmagasabb 
osztályban.

– Ön, aki a kezdetektől fogva nagyon 
sokat dolgozott a sikerért, 
mit érez most?
– Én csak tettem a dolgomat, 
mint ahogy mások is. Ezúton 
szeretnék köszönetet mondani 
minden játékosnak, edzőnek, 
vezetőnek és támogatónak, akik 
a 23 év alatt az az egyesüle-
tért dolgoztak. Természetesen 
nagyon örülök a feljutásnak, 
de az örömbe egy kis üröm is 
vegyül. Úgy érzem, bár sok 
elismerést kaptunk, de valahogy 
az értékelések során mégsem 
sikerült sem a sportágunkat, sem 
a csapatunkat az elért színvonal-
nak megfelelően kezelni az erre 
hivatottaknak.

Süle Károly

A KERESKEDŐK CSAPATA 
A CSÚCSON

Fennállása legjobb eredményét érte el a Tatabányai SPAR SE 
férfi asztaliteniszcsapata: az NB-I A csoportjából felkerültek az 
Extraligába. A sikerről, a múltról és a jövőről Szám Zoltánnal, az 
egyesület ügyvezető elnökével beszélgettünk.
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FESZTIVÁLTÖRTÉNET
A szervező Városi Művelődési 
Központ munkatársai az együttesek 
igényeit figyelembe véve megpróbált 
egyedi karaktert adni vállalkozásnak. 
Így született e kombinált program 
ifjúsági, felnőtt, női- és vegyeskarok 
illetve vokálegyüttesek számára: ver-
seny és koncert-minikörút.
A meghívott együttesek kiválasztá-
sa beküldött hangzó anyag alapján 
történt.
2000-ben az alábbi együtteseket 
fogadták: Juvenalia Gyermekkar, 
Espoo, Finnország; Tahoma Leány-
kar, Tacoma, Washington állam, 
USA; Namibiai Nemzeti Ifjúsági 
Kórus, Windhoek, Namíbia (kö-
zönségdíjas); Sonar Kamarakórus, 
Tajvan; Austrums Kamarakórus, 
Riga, Lettország (zsűridíjas); Iskra 
Kamarakórus, Bovec, Szlové-
nia; Skovran Ifjúsági Vegyeskar, 
Bratislava/Pozsony, Szlovákia; vala-
mint Ad Libitum Kamarakórus, Baja, 
Magyarország.
2001-ben sem volt könnyű kivá-
lasztani a résztvevő nyolc együttest, 
akik ebben az évben közöskari mű-
ként Carl Orff Carmina Buranáját 
adták elő, Seán Deibler vezetésével. 
A verseny igen sokszínű volt - kö-
szönet a kiváló együtteseknek: Coral 

Aequalis, Caracas, Venezuela (kö-
zönségdíjas); Collegium Musicum, 
Szófia, Bulgária; Hrvatsko Pjevačko 
Glazbeno Drujtvo “Zoranic” Zadar, 
Horvátország; Orfeó Universitari de 
Valencia, Spanyolország (zsűridí-
jas); “Juventus” Choir, University 
of Latvia, Riga, Lettország; Corale 
Polifonica “Iubilaeum”, Augusta, 
Szicília, Olaszország; Municipal 
Concert Boys’ Choir, Ekaterinburg, 
Oroszország.
2002 újabb országokból fogadtak 
jelentkezőket. Eredmények: “Arion” 
Chamber Choir of the Art Lyceum 
Vladikavkaz, Észak-Oszétia/Orosz 
Föderáció (zsűridíjas); Camerata 
Universitatis from the University of 
Tallinn, Észtország; Choir of “Fri-
ends of Modern Music”, Athén, 
Görögország (közönségdíjas); Hor 

“Braca Baruh” Belgrád, Jugoszlávia; 
Keski-Pohjanmaan Kamarikuoro, 
Kokkola, Finnország; Zenski Chór 

“Sonantes”, Akademia Ekonomicz-
na, Poznan, Lengyelország.
A 2003-as meghívottak: Akadems-
ki Pevski Zbor “France Preeren”, 
Kranj, Szlovénia (zsűridíjas); Chat-
ham Chorale, Cape Cod, Massa-
chusetts, USA; Cor de Cambra del 
Valle’s Oriental, Granollers, Ca-
talunya, Spanyolország; “Dytiacha 

VIVACE NEMZETKÖZI 
KÓRUSFESZTIVÁL 

VESZPRÉMBEN
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Veszprém országhatárainkon belül és túl, méltán híres nyári nemzetközi 
kórusversenyeiről. Az Europa Cantat Nemzetközi Kórusszövetséggel 
karöltve négy nemzetközi Éneklő Hetet szerveztek a városban, sok ezer 
magyar és külföldi dalosnak - és természetesen a város kórusmuzsikát 
kedvelő közönségének - emlékezetes élményeket szerezve. 1992-től 
nem múlt el nyár nemzetközi kórusrendezvény nélkül: az Amerikai-
Magyar Kórusnapok, az Európai Ifjúsági Kórus, a Vox Juventae ifjúsági 
kórusfesztivál jelzi azokat az állomásokat, amely elvezetett a Millenni-
umi 2000. évben útjára indított Vivace Nemzetközi Kórusfesztiválhoz. 
Idén július utolsó napjaiban rendezték meg az immár nemzetközi hírű, 
rangú eseményt.
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Opera” Kiev, Ukrajna (közönség-
díjas); “Gizella” Női Kamarakórus, 
Veszprém; “Innamorati di Musica” 
Girls’ Choir, Geraardsbergen, Bel-
gium; Ivanovo Chamber Choir, Iva-
novo, Oroszország; “Livzeme” Mi-
xed Choir, Ventspils, Lettország.
 Az 5. Vivace Nemzetközi Kó-
rusfesztivál 2004-es résztvevői és 
eredményeik: Banking Institution of 
Higher Education Choir “Moneta”, 
Riga, Lettország (zsűridíjas); Choir 
of the University of Technology and 
Agriculture, Bydgoszcz, Lengyelor-
szág, Complesso vocale di Nuoro, 
Olaszország; Coro San Jorge, 
Madrid, Spanyolország; Ensemble 
Vocal Méli-Mélo, Bruxelles, Bel-
gium; “Ingur” Boys’ Choir, Izhevsk, 
Udmurtia, Orosz Föderáció; Taipei 
Chamber Singers, Taipei, Taiwan; 
The Himig Singers, Davao City, 
The Philippines (Fülöp Szigetek).

AZ IDEI 
FESZTIVÁLRÓL

Idén kilenc együttes lépett fel 
Veszprémben: Aino-kuoro, 
Turku/Finnország, Shih Hsin Egye-
temi Kórus, Taipei/Taiwan, “Ka-
merton” Gyermekkar Krasznojarszk/
Oroszország, Jekabpilsi Régió 
“ZUMM” Vegyeskara, Riga/

Lettország, Ensamble Vocal de 
Medellín/Kolumbia, Jazz Voices, 
Budapest/Magyarország, “Versmé” 
Leánykar Vilnius/Litvánia, “Iuven-
tus” Vegyeskar, Svitavy/Cseh Köz-
társaság, Kenyatta Nemzeti Kórház 
Vegyeskara, Nairobi/Kenya.
A jelentkezőktől azt kérték, hogy 
15 perces versenyprogramjukban 
jelenítsék meg “Az Élet örömeit”. 
Sok minden tartozhat ide: szépség, 
barátság, szerelem, szabadság, já-
ték, humor, asztali örömök stb. A 
műsor gerincét a kóruséneklésnek 
kellett adnia, de mód volt egyéni 
vagy kamara-szólókra, hangszeres 
közreműködésre, koreográfiák be-
mutatására. 
A műsorokat gálahangverseny ke-
retében mutatták be az együttesek 
a zsűri és a közönség előtt. Az 
értékelés szempontjai között a ze-
nei szempontok mellett kiemelkedő 
jelentőségű a műsorszerkesztés 
és élményszerű előadás. Minden 
résztvevő együttes díszes oklevelet 
kapott, valamint a XX. századi ma-
gyar kórusművek 2000-ben megje-
lent antológiáját (Zengő csudaerdő 
illetve Virág és pillangó). 
A nemzetközi kórusfesztivál ter-
mészetesen nem múlhatott el kö-
zös éneklés nélkül: a meghívott 

együttesek egy-egy művet 
kértek, amely ízelítőt adott 
a nemzeti kóruskultúrából, s 
tükrözte a fesztivál életörö-
möt sugárzó karakterét.
A meghívott együttesek 
önálló szereplésre is módot 
kaptak: Veszprémben, a 
környékbeli településeket, 
a Balaton-parton vagy akár 
a Művészetek Völgye ren-
dezvénysorozata keretében. 
A szervezők ügyeltek arra, 
hogy a résztvevő kórusok-
nak legyen módjuk és idejük 
egymást jobban megismerni, 
kötetlen baráti együttlétek, 
közös muzsikálás, magyar 
és nemzetközi táncház ke-
retében.

A Vivace Nemzetközi Kórusfeszti-
vál házigazda-együttese Veszprém 
Város Vegyeskara. Az Erdélyi 
Ágnes vezette kitűnő oratóriumkó-
rus természetesen műsorral is be-
mutatkozott a vendégeknek. Tagjai 
közül kerültek ki a kóruskísérők, akik 
a fesztivál ideje alatt az együttesek 
rendelkezésére álltak.
 

S HOGY MINDEZT 
MENNYIÉRT...?

A hangzóanyag és repertoár alapján 
kiválasztott és meghívott együttesek 
szállást és teljes panziós ellátást 
kaptak, térítésmentesen. A képle-
tes nevezési díj arra szolgált, hogy 
az együttesek elkötelezettségét 
erősítsék, és egyben biztosítsák a 
következő évek fesztiváljainak elő-
készítését.
A csoportokat bátorították arra, 
hogy hozzák magukkal “szurkoló-
táborukat”: családjukat, barátaikat, 
támogatóikat, akik részvételi díj fe-
jében egyrészt részt vehettek a fesz-
tivál hangversenyein, másrészt kie-
gészítő, idegenforgalmi programok 
várták őket (városnézés, Herendi 
Porcelángyár, múzeumlátogatás, ba-
latoni kirándulás, borkóstolás).

Forrás: www.vmk.veszprem.hu



KEZDETBEN VALA…
…a szép autók szeretete. Ezekből 
bizony kevés szaladgált a hetvenes 
évek közepén Magyarországon, így 
hősünk Skolnyik boxgépével megö-
rökítette a ritkaságokat. Fényképeit 
Lencse Béla hívta elő kezdetben a 
trösztnél, majd Szabó László az in-
gatlankezelő fotószakkörében meg-
tanította őt is erre a munkára. A 
felszerelés bizony kezdetleges volt, 
cigaretta parazsánál nézték meg az 
előhívott képeket, kézzel húzogat-
ták a vegyszerekben a papírt. Ezek 
és a cigifüst rettenetesen büdössé 
tették ruhájukat minden alkalommal, 
ráadásul Zoltán barátunk sohasem 

dohányzott. A rockfotózást a báty-
jai megörökítésével kezdte, akik a 
Neptunus Red Star nevű koppintós 
zenekarban nyűtték a húrokat. 
Az általános iskola utolsó éveit 
járó fiatalembert kezdte érdekelni 
a zene, első komoly koncertképeit 
az Illés zenekar és a KITT Egylet 
koncertjén készítette a tatabányai 
szabadtéri színpadon. Pénze persze 
nem volt a belépőre, ám az akkor 
sem éppen óriási termetű srácot 
megszánta a rend jólelkű őre, és 
„A kicsit ne dobjátok ki!” fel-
kiáltással lehetővé tette számára a 
történelmi pillanatot: lefotózni a 
legnagyobbakat, az isteni Szöré-

nyit és a többieket. Aztán jöttek 
az akkori nagyok Tatabányára, és a 
Wastaps, a Scampolo, a P. Mobil, 
a Piramis és a többiek, majd az első 
világsztár, a Tobacco Roadot játszó 
Ray Phillips és a Nashville Teens is 
megörökíttetett az utókornak.

HA EGY ÜZLET BEINDUL
Első rendes fényképezőgépe egy 
Szmena SL volt, 1973-ban vásá-
rolta. Aztán jött egy FED 3-as, egy 
Zenit, majd egy Minolta X-G 1-
es. Jelenleg egy Pentax MZ-30-as 
és egy Canon H-1-es profi filmes 
gépet, és egy Finepix digitális ma-
sinát használ.

1986-ban elvégezte a 
Budai Fotó- és Filmklub 
által szervezett C kate-
góriás fotószakkörveze-
tői tanfolyamot, ahol a 
szakma nagy öregjénél, 
Dr. Holló Dénesnél vizs-
gázott. Ilyen papírossal 
talán ha négyen rendel-
keznek a megyében…
A zenészek szívesen fo-
gadják koncertjeiken, sőt 
rendszeresen kérnek az 
általa készített képekből. 
Dolgozott a RockInform, 
a Zenészmagazin, a 
Szabad Föld, a Képes 
Újság, a Wanted, a 24 
Óra és a KEM Hírlap 
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KIS EMBER NAGY 
MASINÁVAL

Az utóbbi harminc évben úgyszólván nem múlt el jelentős könnyűzenei 
esemény Magyarországon úgy, hogy fel ne tűnt volna fotómasináját 
csattogtatva egy köpcös, bajuszos, mosolygós fiatalember. Páratlan 
archívumában szinte az összes valaha is működött magyarországi, 
és hazánkban fellépett külföldi előadó, zenekar fotója megtalálható. 
Kezdettől fotózza a Sziget eseményeit, számos sikeres kiállítást tudhat 
magáénak, rocklexikonok, a szaksajtó szerkesztői kopogtatnak nála, ha 
valami ritka fényképre van szükségük. Raáb Zoltán tatabányai fotós 
jövőre lesz ötvenéves, nős, két gyermek apja. Főállásban a MÁV Rt-nél 
dolgozik féklakatosként, Győrben kopogtatja a vonatkerekeket.
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nevű újságoknak, szerepelnek képei 
rocklexikonokban, a Karthago, a 
Bikini, a Tátrai és a Ladánybene 
könyvekben. Legnagyobb élményei 
közé tartozik, hogy tatabányai fel-
lépésén fotózhatta a blues-zene 
nagy fehér főnökét, John Mayall-t.
A világsztár roppant készségesen 

pózolt a megille-
tődött fotósnak.

KIÁLLÍTÁS- 
HALMOK

Felsorolni is 
l e h e t e t l e n s é g 
volna, hány ön-
álló és csoportos 
kiállításon sze-
repeltek képei. 
A n y a g a i n a k 
szaklektora Dal-
los István fotó-
művész, aki nem 
sokat kukoricá-
zik, keményen 
kritizál, és ritkán 
dicsér…

Volt olyan tárlat, 
ahol őriztetni 
kellett kirakott 
fotóit, nehogy 
ellopják. Hűsé-
ges krónikása a 

Sziget Fesztiváloknak, több kiál-
lításnyi anyagot készített róla, sőt 
az eseményen 1997-ben külön 
sátorban mutathatta be fényképeit 
a koncertlátogatóknak. Ezek a ké-
pek megtekinthetők az interneten 
is, a www.kembridge.hu/sziget link 

alatt.
Néhány tematikus anyagának címe: 
Rohan az idő – fejezetek a magyar 
rock történetéből, Rocktörténet 
tegnap és ma, Szabadnak szület-
tünk – motoros fesztiválok, Szi-
getelünk, Közéleti portrék 2003. 
Életmű-kiállításának az esztergomi 
Féja Géza Művelődési Ház adott 
otthont 2005 februárjában. 
Megtekinthették anyagait Tata-
bányától Szombathelyig, Győrtől 
Piliscsabáig számos helyen, ez 
utóbbi tárlatot egyhónaposra ter-
vezték, de a nagy érdeklődés miatt 
egy további hónapig nyitva kellett 
tartani.

ARS POÉTIKA
„A pillanatok emberének érzem 
magam” – vallja önmagáról. A 
fotós helyett a képei beszélnek, 
aki fotósnak áll, annak megváltozik 
a látásmódja. Zoltán szívesen al-
kalmazza a fekete-fehér technikát, 
a színes témákat nagyon megválo-
gatja. Kiállításait 100%-ban maga 
rendezi, szállítja, gyakorlatilag saját 
költségen. Néhány támogatójának 
nagyon hálás, ezek a Peron Mu-
sic, a Laczó Autójavító, a Fickner 
hangszerkereskedés, a KEM-Bridge 
Net, a Pont Magazin, a Copyland 

és a Szín-folt Bt. Persze ezek 
nem elsősorban anyagi jellegű 
hozzájárulások, de szegény em-
ber vízzel főz…

Hatalmas archívumát rend-
szerezni kéne, ehhez azonban 
jóval több szabadidő, és egy 
nagylelkű szponzor szükségel-
tetne… És mit gondolnak, ked-
ves olvasók, hol tartózkodik e 
sorok írásakor az örökifjú fotós? 
Természetesen bőszen fotózza 
az idei Sziget Fesztivált. Jó 
munkát kívánunk neki, a cikkben 
látható három fénykép pedig 
az, amelyet talán a legjobban 
sikerültnek tart Raáb Zoltán.

Veér Károly
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A munkaviszony megszűnésének a Munka 
törvénykönyve három esetét szabályozza, 
úgy, mint a munkavállaló halála, a munkáltató 
jogutód nélküli megszűnése, illetve a 
határozott idő lejárta. Fontos szabály, hogy a 
munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén 
a munkáltató a rendes felmondás körében 
meghatározott munkavégzés alóli felmentési 
időre járó átlagkeresetnek megfelelő összeget 
köteles megfizetni.
Jóval bonyolultabbak a munkaviszony 
megszüntetésének szabályai. A munkaviszony 
megszűntethető ugyanis közös megegyezéssel, 
rendes felmondással, rendkívüli felmondással, 
azonnali hatállyal próbaidő alatt. A rendes 
és rendkívüli felmondás egyaránt történhet a 
munkáltató, illetve a munkavállaló részéről. 
Fontos kiemelni, hogy a nyilatkozatok 
megtétele alakszerűséghez kötött, ugyanis a 
megszüntetésre irányuló megállapodást, illetve 
nyilatkozatokat is írásba kell foglalni. Ettől 
érvényesen eltérni nem lehet. 

A határozott időtartamra létesített 
munkaviszony esetén a megszüntetés 
lehetősége szűkebb. A határozott időtartamú 
munkaviszony ugyanis csak háromféle módon 
szüntethető meg: közös megegyezéssel, 
rendkívüli felmondással, illetve próbaidő 
kikötése esetén azonnali hatállyal. A törvény 
megengedi az ettől eltérő megszüntetést is 
a munkáltató számára, ebben az esetben 
azonban a munkáltató köteles a munkavállaló 
számára egy évi, ha pedig a határozott időből 
hátralévő idő 1 évnél kevesebb lenne, akkor a 
hátralevő időre jutó átlagkeresetet fizetni. 
A munkaviszony megszüntetésének 
leggyakrabban alkalmazott esete a rendes 
felmondás. A törvény szerint a határozatlan 
idejű munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind 
a munkáltató felmondással megsüűntetheti. 
A munkáltató köteles a felmondást 
megindokolni. Az indokolással szemben a 
törvény bizonyos követelményeket is rögzít. 
Az indokolásban felhozott oknak valósnak és 

okszerűnek kell lenni. 
További követelmény 
az is, hogy a 
felmondás indoka 
csak a munkavállaló 
k é p e s s é g e i v e l , 
m a g a t a r t á s á v a l , 
illetve a munkáltató 
m ű k ö d é s é v e l 
összefüggő ok lehet. 
A munkavállalót a 
kifogásokkal szemben 
megilleti a védekezés 
joga, kivéve azt 
az esetet, ha a 
körülmények alapján 
ennek biztosítása a 
munkáltatótól nem 

várható el. Az indokolási kötelezettség alól 
egyetlen fontos kivétel létezik, mégpedig 
az, ha a munkavállaló a törvény értelmében 
nyugdíjasnak minősül. Az idős munkavállalók 
védelmében került rögzítésre a törvényben, 
hogy a munkáltató a munkaviszonyt rendes 
felmondással az öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltését megelőző 5 éven belül csak 
különösen indokolt esetben szűntetheti meg. 
További korlátozásokat jelentenek azok a 
szabályok, amelyek bizonyos időszakokban 
nem teszik lehetővé a munkáltatói rendes 
felmondás alkalmazását. 
Ilyen például a betegség miatti 
keresőképtelenség, beteg gyermek 
ápolására táppénzes állományba helyezés, 
közeli hozzátartozó otthoni ápolása, vagy 
gondozása, a terhesség, a szülést követő 3 
hónap, illetve a szülési szabadság. 
A rendes felmondáshoz kötődő intézmény 
a felmondási idő, amely legalább 30 nap, 
legfeljebb pedig 1 év lehet. 
A 30 napos felmondási idő a munkáltatónál 
munkaviszonyban töltött idővel arányosan 
növekszik. Ettől meg kell különböztetni 
az úgynevezett felmentési időt, amely a 
felmondási idő fele. A felmentési idő azt a célt 
szolgálja, hogy az elbocsátott munkavállalónak 
megfelelő idő álljon rendelkezésre, ahhoz, hogy 
új munkahelyet találjon. A felmentési idő felét 
a munkavállaló kívánságának megfelelő időben 
és részletekben kell kiadni. A felmentési idő 
alatt a munkavállalót átlagkereset illeti meg, ez 
alól egyetlen kivétel arra az időre, amely alatt 
a munkavállaló munkabérre egyébként sem 
lenne jogosult. 

A MUNKAVISZONY 
SZABÁLYAI III. –

A MUNKAJOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, 
ILLETVE MEGSZÜNTETÉSE

A munkaviszonyról szóló cikksorozat e részében a munkaviszony meg-
szünésének és megszüntetésének szabályairól lesz szó. Fontos a két 
kifejezés közötti különbségtétel, a kettő ugyanis korántsem azonos. 
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Mindegyik kárpátaljai 
településről tudott a 
magyar irodalom és 
történelem „zivataros” 
évszázadaiból ehhez ha-
sonló történetet mesélni 
tudós író-tanár kísérőnk, 
a viski  középiskolai író-
tanár, Czébely Lajos. 
Hiszen Beregszászon 
bontott zászlót II. 
Rákóczi Ferenc, „Cum 
Deo, pro patria et 
libertate”, (e 26 ezres 
kisvárosban egyébként 
az első autót anno 
Fedák Sári színművész 
vásárolta),  Munkács 
várát védte Zrínyi Ilona, Mihálkán született 
Kinizsi Pál… Bercsényi Miklós talán szovjet 
vagy orosz, esetleg ukrán hős lehetett, csa-
ládfáját ugyanis csak ukrán betűkkel láttuk az 
ungvári várban, a múzeumban, ahol magyar 
szó nem zavarta a turista tájékozódását… 

És akkor persze még nem szóltunk a 
Kárpátokról, a vereckei hágóról, ahol 
Árpád vezér …
De minderről írnak az útikönyvek, 
olvashatunk a világhálón.  Most a 
viskiek szólnak az életükről, hétköz-
napjaikról.  Íme.

AZ ÖREG HALÁSZ ÉS A TISZA
Szolnoknál, az iszapban találtak egy 
darab rönkből vájt, különleges halász-
csónakot. A régészek nagyon örültek 
a leletnek, mindaddig, míg a kormegha-
tározó vizsgálat ki nem mu-
tatta, hogy az bizony nem 
több évszázada készült, 
hanem kortárs munka. Az 
1998-as, nagy tiszai árvíz 

sodorhatta el. A nyomok Kárpátal-
jára vezettek – mesélte  egy előadá-
sa után, Székesfehérváron az ismert 
etnográfus, Kunkovács László. Mi 
is felkerestük az öreg halászmestert, 
Hanka Sándort Visken.

– Igen, a csólnakot egy rönkből, azaz vastag 
öreg fűzfából faragtuk, vájtuk. A belsejét 
emberre szabtuk: a halász két térgye kö-
zött fél literes pájinkás üvegnek kellett elférni 
– szögezte le Hanka Sándor. – Nagy baltával 
vágtuk le a két szélét, utána csónakvájó kala-
páccsal vájtuk ki a belsejét. Az utolsót tíz éve 
faragtam, a fiammal. 
Régebben a kőművesmesterek vagy az asz-
talosok se kerestek annyit, mint a halászok. 
Ponty, süllő, harcsa, keszeg errefelé nem volt, 
de márna, kelény, orsóhal, mennyhal, galóca 
annál több.  Hanka Sanyi bácsi legnagyobb 

Huszt, Munkács, Beregszász, Kölcsey Ferenc, Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc emlékezete

„HADD BOLDOGULJUNK MI IS…” – 
KÉRTÉK KÁRPÁTALJÁN

„Bús düledékeiden Husztnak romvára 
megállék. / Csend vala…”  Igen, csend 
volt, meghatottan álldogáltunk Huszton, 
Kölcsey Ferenc versét mormolgatva. Köl-
csey – akárcsak a Kárpátaljára kétszáz 
évvel később rácsodálkozó turistacsopor-
tunk – egy szép, nyolcezer lelket számláló 
kis városkában, Visken szállt meg, ahová 
1828-30 között gyógyfürdőzni járt. Egy-
szer hazafelé figyelt fel a már akkor is 
romos Huszt várára.

F
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lja zsákmánya a 17 kilós galóca, vagyis dunai 
lazac volt. Fia egy kisebbről mutat fotót: az 
csak 14 kilós volt…
De immár pihen a „csólnak”, kikötötték, alig-
hanem végleg. Néhány éve ugyanis Kijevből és 
a messzi Oroszországból jöttek az újgazdagok, 
akik akkumulátorra áramerősítőt szereltek, és 
az elektromos halászattal ipari méretekben zsákmányolták ki a Tiszát. Így, egy ideje a 

hagyományos halászat is szigorúan tiltott. A 
nyugdíját tehát már nem tudja kiegészíteni 
Hanka Sándor. Felesége és felnőtt gyermeke 
fogad(na) turistákat. Ritkán jönnek. 
Amikor búcsúzunk, s megköszönjük a beszél-
getést, a vendéglátást, a jófajta házi pálinkát, 
feleségével együtt azt kérik tőlünk:
– Hozzanak vendégeket! Hadd boldoguljunk 

mi is!
Úgy legyen…

ÉLETÚT, SZŐTTESEKBEN
Szenek Zita 15 évesen állt munkába, 32 
évig dolgozott óvónőként. Azokban az 
évtizedekben szigorú utasításban kapták az 
óvónők Visken és egész Kárpátalján: magya-
rul nem mesélhetnek a magyar óvodásoknak.  
A Szovjetunióban, akkoriban, ez volt a szo-
kás. Zita mindig magyarul mesélt. Beszéde 
ízes., „viski nyelven szól” hozzánk.(Visken az 
asszony „madárkodik”, ha félrelép. A tejnek 
nem föle, hanem „pilléje” van. – Ne „lapa-
tálj” annyit! – szólnak rá a fecsegőre.)
Zita az óvodai munka mellett szőtteseket 
készített, egy közeli, bustyaházai cég meg-
bízottjaként. Kézimunkái bejárták a világot. 
A régi remekekből alig tud valamit mutatni, 
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Sokszor eszembe jut Petőfi Sándor: A Tisza 
című verse.  Kedves, szép folyó, tőlünk 
nem messze, itt, a hegyek között ered. 
De sokat pihentünk a partján! Mindig az 
volt a vágyam, hogy a vízparton éjszakázva 
hallgathassam a hullámok susogását. 
Ez a vágyam teljesült, igaz, nem teljesen úgy, 
ahogy én azt elképzeltem.
November 5-én hajnalban arra ébredtünk, 
hogy mindhárom templomban furcsán szól 
a harang. Azt hittem, álmodom, és a másik 
oldalamra fordultam. Aztán, másodszorra 
is felébredtem a szokatlan zajokra. Izgatott 
szomszédok kiabálták az utcán: – Áttörte a 
Tisza a gátat!
Fél óra múlva a kertünkben már piszkos, 
zavaros áradat hömpölygött. S ettől kezdve 
mintha egy felgyorsított film szereplői lettünk 
volna. Derékig gázoltunk a hideg vízben, 
amely hihetetlen erővel zúdult ránk. 
Kettesben voltunk, a fiammal. A férjem ekkor 
több száz kilométerre dolgozott tőlünk. Amit 

tudtunk, felhordtunk a padlásra. A fiam a két 
kutyát és a macskákat, én a régi szőtteseket és 
a legkedvesebb könyveim. 
Rohant a mocskos áradat, vitt magával 
mindent: kerítést, kutyaólat, tyúkot, kacsát, 
libát, gázpalackot… Ültünk a padláson. 
Láttuk, ahogy a házunk fala leomlik.
Közben zuhogott az eső. Aztán leszállt 
az éj. A sötétben hallgattuk az emberek 
segélykiáltásait, az állatok rémült üvöltését, 
a leomló házak robaját.
Két nap múlva már nagyon éhesek és 
szomjasok voltunk. Lemerészkedtünk a 
szénapadlásról. Bementünk a házba. Mindent 
beborított a mocskos, ragadós iszap. Az 
összetört bútorok a gerendák alatt feküdtek. 
Időbe telt, míg felfogtam: koldusbotra 
jutottunk. 
Néztem a fiam arcát, láttam, hogy a 
könnyeivel küszködik. De nem mert sírni, 
szótlanul reszketett. 
Még három éjszakát töltöttünk a 

szénapadláson. Nem tudtunk kimenni az 
utcára, hozzánk jöttek az emberek, csónakkal, 
és segítettek nekünk. Kaptunk élelmet, ruhát, 
ágybetétet. 
Tavasszal építőanyagot és pénzt. Tető alá 
került a házunk. Most a szükséglakásban 
élünk, április végén mindenképen ki kell 
költöznünk. 
Hogyan tovább? Nem tudom.
Eltelt öt év. A házunk felépült. Bútorunk is 
van, a szomszéd nekem adta a kidobásra ítélt 
szekrényét, asztalát. Szóval szinte már teljesen 
rendben vagyunk. Úgy hozta a sors, hogy a 
fiam tanulási és egyben munkalehetőséget 
kapott Olaszországban. Ő finanszírozza a 
további munkálatokat, a férjem pedig tovább 
dolgozik a házon.
Lassan révbe érünk. Már látom: soha nem 
szabad elveszítenünk a reményt. Minden 
helyzetből van kiút.

Szenek Zita
nyugd. óvónő, Visk

LASSAN RÉVBE ÉRÜNK

A Zöld Falusi Turizmus Szövetség viski 
elnöke Ötvös Ida. Tőle tudom: jelenleg 
102 turistának tudnak szállást adni, 20 
családi házban. A szállásadók többsé-
ge pedagógus, de van köztük fodrász, 
könyvtáros, ápoló. A szobák ára 3 ezer 
Ft /éj/fő, félpanzióval. Csoportunk szobái 
szinte ugyanolyanok voltak, mint amilyene-
ket Ausztriában bérelhetünk. 
A különböző házaknál egyforma menüt 
adtak csoportunknak. Pl. bablevest, rán-
tott borjúszeletet rizzsel, vagy borscsot, 
borjúpörköltet, knédlivel. A házi koszt 
veszélyes. Mert nincs az a hegymászással, 
városnézéssel zsúfolt program, hogy egy 

hét után ne hízzunk minimum másfél-két 
kilót…
A kirándulásokra, városnézésekre igényel-
hetünk szakképzett idegenvezetőt, 6 ezer 
Ft/nap, a csoport létszámától függetlenül. 
Nekünk nagy szerencsénk volt, Czébely 
Lajos író-tanár, református kántor kísért 
el bennünket. Életre szóló élmény, amit 
semmifajta útikönyv nem pótolhat.
(A Zöld Falusi Turizmus viski fő szerve-
zője, Ötvös Ida biológia szakos tanárnő 
elérhetőségei: e-mail: etves@khust.net, 
tel./fax: +38067-270-31-04. A 
Kölcsey Ferenc Középiskola telefonszáma: 
+38031- 42-57-217)

VISK, A ZÖLD FALU



eladott szinte mindent, hogy ne éhezzenek. 
– A régi, családi szőtteseket nem adom el 
soha, meg a régi könyveinket se! – jelenti ki 
kőkeményen. 
Akkor se adta el, amikor 1998-ban, a nagy ti-
szai árvízben mindenük odaveszett, akkor sem, 
amikor – az újrakezdés idején – egy balesete 
miatt tizenhárom hónapig nem dolgozhatott a 
férje.
– De már révbe jutottunk – állapítja meg Zita. 
Háát… nem tudom. Mások talán ezt nem 
így látnák, s minden bizonnyal reménytelen 
küszködésnek vélnék mostani, „szerencsés” 
helyzetüket. A férje, Miklós kőműveskedik, 
arrafelé persze állás nincs, de őt jó szakem-
bernek tartják, s megtalálják, alkalmi munkákra. 
A hétvégeken gombát szed: fehér aszalóst, 

vagyis vargányát.  Zita pedig csuhéből varázsol 
babaszobabútort, alátétet, női táskát, no meg 
persze szőttest készít… 
És néha ír. A romániai nagy árvízről, a moldvai 
csángókról beszélgettünk, azokról a szegény 
emberekről, akik – mint ők, 1998 novembe-
rében –, mindenüket elveszítették.  Másnap 
egy szép írást hozott, a viski árvízről és újrakez-
désük történetéről.
Így üzeni Csángóföldre: ne adják fel!

JÓL MEGY A SORUK…
Hat gyermekével Nagy Erzsébet is egyedül 
éjszakázott 1998 novemberében, amikor a 
Tisza elvitte az öreg, kétszobás faházukat, 
mindenüket. – Nem mindenünket! – javít ki, 
jogos büszkeséggel, hiszen mind a hat gyereket 

sikerült kimen-
tenie, sőt, 
még a négy 
malacot és a 
két lovat is. 
Visken az a 
természetes, 
hogy a férj 
Uk r a j n áb a n 
vagy valahol 
„Magyarban” 
dolgozik (Kár-

pátalján nincs 
munkalehetőség), 
s havonta-hathe-
tente hazalátogat 
családjához. 
Mire Erzsébet 
férje hazaért, 
már nem volt 
semmijük. A 
Magyar Caritas 
szakemberei, köz-
tük Kozma  Imre 
atya járt náluk, és segítettek nekik is, másoknak 
is. A viski Caritas munkatársai vásárolták az 
építőanyagot, szervezték az építkezést. 
– Sose felejtem el – mondja meghatottan -, 
hogy a magyarok segítettek nekünk talpra állni.  
A szomszédok, ismerőseik, csendesen bó-
logatnak. Ma már Nagyék egy szép, nagy, 
háromszobás házban élnek.  Vidámak, hiszen 
már jól megy a soruk, mondják, nem csoda, 
hogy jó kedvet tudnak varázsolni az egész napi 
kirándulástól fáradt, de kíváncsi turista lelkébe 
is. Igen, jól megy a soruk, hiszen a nagysrác, 
a 19 éves Sándor apjával együtt dolgozhat, 
Budapesten. A nagylány, a 21 éves Borbála 
ugyan otthagyta biztos állását, nem tudom, 
miért, de kevesellte 8100 Ft (nyolcezer-száz 
forint!) havi fizetését a napi nyolc órás varrónői 

munkáért. Így most ő is – négy testvérével, 
édesanyjával együtt – kosarat fon vesz-
szőből, csuhéből fon mobiltartót, kenyeres 
kosarat, lábas-alátétet. – Így meg tudunk élni 
– mondja elégedetten. Nyáron kétszáz forin-
tért, ősszel és tavasszal ötven-százötven for-
intért (!) veszi át tőlük a kézművesmunkákat 
a felvásárló. A turisták egyébként öt-hatszáz 
forintot is boldogan adnak e remekművekért, 
de sajnos, ezek a jómódú (…), magunkfajta 
magyar vendégek ritkán járnak arrafelé. 
Nyaranta egyszer, amikor a székesfehérvári 
kézműves, Angster Mária elviszi barátait, 
ismerőseit az országhatártól 80 kilométerre 
található Viskre, a Kölcsey Ferenc Középis-
kolába, és kézművesünnepet, konferenciát 
rendez, mintákat hoz nekik, szaktanácsokat 
ad, aztán zsűriztetni viszi „Magyarba” a leg-
tehetségesebb csuhéfonók munkáit.
S elmondja nekik, minden évben, nehogy 
elfeledjék: az 1400 viski magyar asszony 
és gyermek megélhetési forrása egyébként 
igazi művészet.  

Cs. B.

K
árpátalja
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Kilenc viski férfi nem „Magyarban” 
és nem Kijevben dolgozik, hanem 
otthon vállalkozik. Budapest–Visk 
között hozzák-viszik földijeiket – és a 
turistákat. A Budapest–Visk–Budapest 
taxiköltség 9 ezer forint. Csaba és 
Sándor Audija egyaránt tinédzser korú, 
de igen kényelmes. Mindketten nagyon 
udvariasak. Készségesen tesznek 50-60 
km-es kerülőket, ha a turista Ukrajna 
felé vagy hazafelé menet meg akarja 
ismerni vagy még egyszer látni akarja  
Szabolcs-Szatmár-Bereg műemlékeit. 
Például a tákosi, paticsfalú református 
templomot (a „mezílábas Notre Dame-
ot”), Szatmárcsekén Kölcsey sírját és 
a csónak alakú fejfákat, a túristvándi, 
nagy vízimalmot, Tiszacsécsén, Móricz 
Zsigmond szülőházát, a mátészalkai kocsi-
szekér múzeumot. 

Mindez semmifajta pluszköltséget nem 
jelent.
– Rászántuk a napot – mondta a csendes, 
szerény Szeles Csaba (mobil: 20/39-
66-105) és a mindenütt, mindenkit 
– benzinkutast, zöldségárust, határőrt 
– ismerő, egyetemi diplomás, egyébként 
református presbiter Csákai Sándor 
(mobil: 20/99-27-676 ). 
Kárpátaljára persze lehet saját gépkocsival 
is utazni, hiszen ott mintegy száz 
forinttal olcsóbb a benzin. Olcsó húsnak 
azonban híg a leve, azaz – maradjunk 
annyiban –, egyáltalán nem biztos, hogy 
megfelelő minőségű és mennyiségű benzint 
tankolunk.  A látszat néha csal… Tehát: 
ha saját kocsival mennek, inkább a drága 
magyar benzinből tankoljanak. Vagy kérjék 
kárpátaljai ismerőseik tanácsát.

VISKI TAXIS-VÁLLALKOZÓK








