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Átadták a Prima-díjakat
Dr. Gelencsér András, Horváth Adrián, Krámer
György és a recercare régizenei Műhely kapta az idei Veszprém megyei Prima-díjat.
Molnár Szabolcsot, a Lean
Enterprise Institute Hungary
Tizenkettedik alkalommal
Nonprofit Kft. alapító elnöítélte oda a megyei Primakét és Pató Sándort, a
díjakat a Vállalkozók és
Silverforg Informatikai Kft.
Munkáltatók Országos
ügyvezetőjét.
Szövetsége, valamint a díj
A Magyar Tudomány
alapítványának kuratóriuma, kategóriában dr. Gelencsér
amellyel a szűkebb régiónkAndrás, a Pannon Egyetem
DArcSI ISTVáN

egyházi és világi muzsikát
játszó Recercare Régizenei
Műhely részesült elismerésben. Krámer György táncművész, koreográfus lett a
Magyar Színház- és Filmművészet kategória győztese.
A negyedik Prima-díjat
nem az alapítvány kuratóriuma ítélte oda, hanem szavazataival a közönség. Kilenc
jelöltre összesen 2600
szavazat érkezett, ebből
1149-et kapott Horváth
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Vélemény

Hosszú téli estékre
MáTyuS TAMáS

A török kor idején a veszprémi várért küzdő katonák emlékére
állítottak emlékművet kedden a Hősök Kapujánál a vár első
visszafoglalásának 450. évfordulóján. Veszprém ugyanis
végvár volt a török korban. Bár nem játszott olyan jelentős
szerepet a történelemben, mint eger és nem volt Gárdonyi
Gézája, aki regényt írt volna köré, azért kalandos történelme
volt a középkori dunántúli várnak.
Azt szinte mindenki tudja – innen ered a királynék városa
név is –, hogy már államalapításunk idején is komoly szerepe
volt Veszprémnek. A 15. században kibontakozó belháborúkban azonban többször is gazdát cserélt, az ostromok pedig
nem tettek jót falainak. Nem is volt csoda, hogy 1552-ben
mindössze hétnapos ostrommal foglalták el a törökök, a
püspök pedig Sümegre menekült. Aztán 1566-ban a császári
seregek Thury Györggyel és Gyulaffy Lászlóval mindössze
egy nap alatt visszafoglalták a töröktől, bár a vár jelentős
károkat szenvedett. ez volt a vár első visszafoglalása, de
1593-ban hat nap alatt ismét török kézre került. ezután
1598-ban császári, 1605-ben oszmán, majd 1608-ban megint
Habsburg ura lett Veszprémnek, 1620-ban pedig Bethlen
Gábor seregei foglalták el. ám nekik a nikolsburgi béke
részeként kellett lemondaniuk a várról, és így ismét császári
lett egészen 1686-ig. ekkor előbb Thököly törökpárti csapatai
lettek urai, de csak néhány hónapra, mert Buda visszavételét
követően Veszprémből is végleg kiűzték a törököket.
Dióhéjban így festene a veszprémi vár török kori története,
amelyet több történész, helytörténeti szakértő is ennél sokkal
részletesebben és pontosabban papírra vetett. A könyvtárak
polcain sorakoznak a várostörténeti írások, akiket érdekelnek,
azoknak van egy jó tippem a hosszú téli estékre…

Adót csökkentenének
Megyei primák (balról): Horváth Adrián, Krámer György, Nagy csaba, a recercare
régizenei Műhely vezetője és dr. Gelencsér András
Fotó: zwicker

ban kimagasló teljesítményt
nyújtókat ismerik el. A
megyeháza Szent István-termében pénteken este megtartott gálán először az év
megyei vállalkozóit díjazták:
ifjabb Figula Mihályt, a
Figula Pincészet vezetőjét,

rektora kapta a megyei
Prima-díjat. A nemzetközi
hírű kutató rövid előadást
tartott Koromrészecskék
szerepe az éghajlatváltozásban címmel. A Magyar
Zeneművészet kategóriában
a középkori és reneszánsz

Adrián karnagy, zenetanár.
A művészeti kategóriák
díjazottjai is rövid előadásokban mutatták be tudásukat.
A gála zárásaként emléklapot vehettek át a rendezvényt támogató vállalkozások képviselői.

Mindent a cukorbetegségről
LP n A diabétesz-világnap

alkalmából a Veszprém
Megyei Diabetes Egyesület
és az Alapítvány a Cukorbetegekért Vanderlich Egészségcentrum egész napos
programsorozatot szervezett múlt szombaton az
Agórában.
Köszöntőt mondott Porga
Gyula polgármester és
megnyitó beszédeikben dr.
Vándorfi Győző és dr. Fulcz
Ágnes főorvosok, valamint
dr. Soós Hajnalka, a Hétpettyes Alapítvány és
Reichardt Béláné, az Alapítvány a Cukorbetegekért
képviseletében az esemény

jelentőségéről beszélt.
Felhívták a figyelmet arra,
hogy nem is önmagában a

Vándorfi Győző főorvos
Fotó: zwicker

cukorbetegség, hanem
annak mellékhatásai,
szövődményei, mint az
érelmeszesedés, a magas
vérnyomás, a szívinfarktus
megnövekedett kockázata
jelent igazi veszélyt.
A programsorozat keretében a korszerű gyógyítási
módokról, az új gyógyszerekről, köztük az inzulinok
legújabb fajtáiról, az életmódról hangzottak el
előadások, s a nap során
szakemberek vezetésével
közös mozgásra, tornára is
nyílt alkalom, s a Pannon
Várszínház is előadást
tartott.

Hartmann Ferenc és Katanics Sándor
MT n A Demokraták Veszp-

rémért frakció szerint a kommunális adó 606 ezer forintos
csökkentése „a veszprémi
adófizetők semmibe vétele,
megalázása”.
Hartmann Ferenc keddi
sajtótájékoztatójukon szánalmasnak nevezte a kommunális
adócsökkentés kis mértékét, és
javasolta, hogy 2 százalékkal
kevesebb iparűzési adóbevétellel
tervezzen jövőre a város,
amellyel 90 millió forint a
vállalkozásoknál maradna.
Hozzátette, az építményadót is
2 százalékkal csökkentené,
amely 23 millió forinttal többet
hagyna a vállalkozásoknál.

Fotó: Mátyus

Megjegyezte, a vállalkozások
pedig önkéntes kötelezettséget
vállalhatnának arra, hogy a
megmaradt forrásokat a munkavállalók bérének emelésére
fordítják. Katanics Sándor
javasolta, hogy a telekadóból 20
százalékkal kevesebb bevételt
tervezzen a város (ez 19,4 millió
forint megtakarítást jelentene),
mert jelenleg a kádártai és
gyulafirátóti telkek forgalomképtelenek.
Az általuk tervezett 132,4
millió forintos adócsökkentési
csomagot két városi gazdasági
társaság lejárt vagy idén lejáró
kölcsönszerződéseiből befolyt
összegei terhére alapoznák.

