
MAŤ TMAŤ TAK TISÍC VAK TISÍC VARGICOVÝCHARGICOVÝCH

Predseda SOPK P. Mihók blahoželá A. Hochleitnerovi k Zlatému biatecu, ktorý je vôbec prvým
ocenením podnikateľskej činnosti v krátkych dejinách zvrchovanej SR.

Iba po tretí raz bolo klubové podujatie obohatené iným ako ekonomickým materiálom. Operný 
recitál sólistky Opery SND Ľ. Vargicovej (vpravo) nadchol vzácneho klubového hosťa, ktorý správcovi

potvrdil, že jeho želanie mať tak tisíc Vargicových v ekonomike, by prijali s radosťou aj iné štáty.

Minister životného prostredia SR László Miklós sústredený 

na „slovenské zlato“ -  sólistku Opery SND  Ľ. Vargicovú.

Klubové „pracovné predsedníctvo“ opäť v hoteli Forum po jeho čiastkovej rekonštrukcii: 

(sprava) P. Mihók, P. Kasalovský, A. F. Zvrškovec a L. Miklós.

P. Kollárik, predstaviteľ spoločnosti Siemens v SR, patrí k zakladajúcim členom Hospodárskeho

klubu (NEF), nad pamätnou fotografiou z tlačovej konferencie pred otvorením rekonštruovanej

bratislavskej spaľovne, ktorú priniesol doc. Ing. L. Štibrányi, CSc. 

Rakúsky veľvyslanec Martin Bolldorf prijíma srdečnú gratuláciu 

k meninám, ktoré sa však v celom rade krajín neoslavujú, 

ako podotkol správca Hospodárskeho klubu P. Kasalovský 

po odovzdaní darčeka z produkcie poltárskych sklárov.

M. Bolldorf bol očividne z najspokojnejších a najkomunikatívnejších účastníkov tohto 162. klubového mítingu. Aj preto, že z

celkového počtu štyridsiatich Zlatých biatecov pre zahraničné osobnosti už tretí dostal rakúsky občan. Na snímke je zachytený

v diskusii s Didierom Valleurom, zástupcom generálneho riaditeľa PSA Peugeot, Trnava Invest, s. r. o.

Člen predstavenstva OLO, a. s., L. Štibrányi v momente vzniku tejto

snímky navrhuje A. Hochleitnerovi, aby sa nahradil súčasný vzduchový

kondenzátor k turbíne v bratislavskej spaľovni výkonnejším.

162. celoklubový míting a zá−
roveň X. podujatie z cyklu Eko−
nomickí lídri v SR, ktorého 
hosťom bol Siemens Österreich
AG a hlavný predstaviteľ Sie−
mensu pre CEE A. Hochleitner,
je minulosťou zachytenou na
snímkach E. Szombatovej a na
DVD pre čestných členov v za−
hraničí. Slávnostný, ale posta−
vený na tom najdôležitejšom v
tomto čase: korektnom, kul−
túrnom a vzájomne prospeš−
nom, resp. obohacujúcom eu−
rópanstve vo všetkých rovi−
nách. Hlavný protagonista to
potvrdil vo svojom príhovore,
keď o. i. zdôraznil, že rozhod−
nutie Siemensu z konca osem−
desiatych rokov minulého sto−
ročia vstúpiť na Slovensko bo−
lo viac ako prezieravým. 


