




Különleges, egyedi lapszámot tart-
hat kezében magazinunk hűséges 
olvasója. Rendkívüliségét az adja, 
hogy a magyar sajtóban példátlan 
módon először vethet pillantást ol-
dalaink lapozója a Közép-dunántúli 
Régió összes városára.
Sokan és sokszor kérdezték tőlem, 
mi is az a régió? Ez meg ez a 
település idetartozik-e? Egyáltalán 
mire jó ez az egész, miért nem ma-
radtunk a jól bevált megyei rend-
szer mellett?
Megnyugtatom az aggódókat, hogy 
Agócs István elnök urat idézzem, 
egyenlőre „nem megy a megye”! 
Mindössze arról van szó, hogy az 
országos nagy osztogatás helyett 
kisebb, ám a megyéknél nagyobb 
területi egységek, földrajzilag, 
történelmileg régóta összetartozó, 
úgynevezett régiók kezébe kerül a 

pénzeszközök elosztásának joga. 
Ez, amellett, hogy Uniós elvárás, 
azt is jelenti, hogy ellenőrizhetőbb, 
a helyi viszonyokra jobban reflektá-
ló lesz az elosztás és a gazdálkodás, 
mint ma, amikor ez a szakminisztéri-
umokban történik.

Szükség van tehát közös, régiós tu-
datra, összefogásra, hiszen jövendő 
sorsunk hamarosan itt, hozzánk kö-
zel, helyben fog eldőlni. A régiós 
tudat kialakításához, erősítéséhez 
nélkülözhetetlen, hogy egyáltalán 
tudjuk, mely települések tartoznak 
össze.
A Regio Regia magazin munkatár-
sai hosszas vándorlásba kezdtek, 
bejárták a régió mind a harminc-
öt városát. Füleltek, jegyzeteltek, 
interjúkat készítettek, hogy a nyájas 
olvasó első ízben teljes képet kap-
hasson Fejér, Komárom-Esztergom 
és Veszprém megyék legnagyobb 
településeinek életére.
Kellemes barangolást kíván minden-
kinek a Közép-dunántúli Régió 
városaiban:

BARANGOLÁS A RÉGIÓBAN

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu
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– A kistelepüléseken élő hátrá-
nyos helyzetűeknek jóval nehe-
zebb gondjaikat orvosolni, mint 
a fővárosiaknak: gyakran nincs 
kihez fordulniuk. Javulhatnak-e a 
közeljövőben az esélyeik?
– Meggyőződésem, hogy olyan kiskö-
zösségeket kell szervezni és megerősí-
teni, amelyek a maguk szintjén befo-
gadóak, ebben segítséget tud nyújtani 
valamennyi partner: a minisztérium, a 
szakma és az Európai Unió egyaránt.  
A legfontosabb teendők egyikeként 
a közösségi szociális munkások kép-
zését említeném. Gyakran kiderül, 
hogy egy-egy hátrányos helyzetű ré
gióban leginkább a kirekesztettség és 
az információhiány a legnagyobb gond. 
Hiányzik egy olyan helyi civil szervezet, 
amely megszervezné az ott élők szá-
mára a legfontosabb szolgáltatásokat, 
illetve biztosítaná azok elérhetőségét. 
Sürgős szükség volna arra, hogy az 
önkormányzatok, a polgármesterek kö-
zösségszervező szakembereket vonjanak 
be a települések helyi feladatainak 
megszervezésébe, a felmerülő problé-
mák orvoslásába.
A többcélú kistérségi társulás koncep-
ciója is segíthet ebben a kérdésben: a 
települési önkormányzatok összefog-
hatnak, és például együtt fizethetnek 
valamilyen szolgáltatásért, ami az adott 
szakembernek egy kicsit nagyobb moz-
gásteret is jelenthet. Ráadásul ebben az 
esetben civileket is meg lehet bízni a 
feladat ellátásával. Fontos lenne, hogy 
a kis falvakat összekössük, mert e-
gyütt nagyobb esélyük van a források 

megszerzésére. 
Meggyőző példák sorát láttam arra, 
hogy minden közösségben nagyon 
sok mozgósítható erőforrás van, 
és gyakran kiderül, hogy ezeknek 
a segítségével számos terv meg-
valósítható. Ötletekre, legalább egy 
energikus szervezési szakemberre és 
egy olyan vonzó célra van szükség, 
amiért mindenki szívvel-lélekkel, kö-
zösen dolgozik.  

– Mekkora szerepet játszik az 
esélyegyenlőség a többi minisz-
térium programjaiban, terveiben, 
pályázataiban?
– Az esélyegyenlőség, az antidiszkrimi-
náció területe jellegénél fogva horizon-
tális egyeztetést igényel a tárcák között. 
Ez az új, Ifjúsági, Családügyi, Szociális 
és Esélyegyenlőségi Minisztérium fel-
állításával a minisztérium szervezeti egy-
ségein belül és a többi tárcával való 
kapcsolattartásban is megmutatkozik. 
Nagyon fontos, hogy a különböző 
minisztériumok időközben megnevezték 
a programfelelősöket, és elindult az 
intenzív munka. Ezen a területen a kö-
zös gondolkodás a legfontosabb, hogy 
a szociális, ifjúságügyi, családügyi, 
esélyegyenlőségi szempontok hatékony 
és erős képviselete beépüljön valameny-
nyi minisztérium működésébe, a szakmai 
gondolkodás egészébe. Így például az 
egészségügy területén a szakterületek 
fejlesztésénél külön hangsúlyt kell kap-
nia a geriátriának. Az informatikai mi-
nisztérium programjaiban pedig – ehhez 
hasonlóan, az informatika területének 

vonatkozásában – szintén kiemelten 
kell kezelni például az idősek érdekeit. 
Az esélyegyenlőség megteremtése vagy 
éppen a szociális körülmények javítása 
valamennyi tárca közös feladata: külön-
külön nem lehetünk igazán hatékonyak.

– Van-e, lehet-e fontossági sor-
rend az esélyegyenlőség megva-
lósítására szánt pénzek elosztá-
sánál? Nők, fogyatékos emberek, 
romák - lényeges, hogy milyen 
erősek az egyes csoportok mögött 
álló lobbik?
– Az esélyegyenlőség megteremté-
se kormányzati ciklusokon átnyúló 
feladat. Most azonban nem az a 
probléma, hogy nincs elegendő 
pénz. Sokkal inkább arra kell ügyelni, 
hogy a források felhasználása minél 
hatékonyabb legyen, ezáltal valóban 
komplex programok születhessenek. 
A társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentésére ezermilliárd forint áll 
rendelkezésre, ami azért – akárhogy 
is nézzük - nem kis összeg. A pénz 
mellett a szemlélet, a gondolkodás 
átalakítása a legfontosabb, még-
pedig pontosan azért, hogy a 
témában érintett minisztériumok kö-
zösen, egymás munkáját kiegészítve 
és segítve gazdálkodjanak a forrá-
sokkal. A legfontosabb elv: egyen-
lő hozzáférés a jogokhoz, a javakhoz 
és a szolgáltatásokhoz. Fontos tehát, 
hogy mihamarabb felszámoljuk a 
települési és etnikai hátrányokat, 
csökkentsük a társadalmi különbsé-
geket. Rengeteg tehát a tennivalónk, 
és természetesen nem lehet azonos 
intenzitással, egyszerre valamennyi 
társadalmi problémát megoldani. 
Tervszerűen, határozottan kell 
haladnunk, sorra véve valamennyi 
társadalmi réteget, kisebbséget érintő 
lemaradást, tartozást. Mindenkinek 
fel kell ismernie, hogy a célokat csak 
úgy lehet elérni, ha valamennyi sze-
replő összefog ennek érdekében.

Térségek, emberek és esélyegyenlőség

INTERJÚ GÖNCZ KINGA 
MINISZTERASSZONNYAL

A Közép-dunántúli Régió települései – ha beismer-
jük, ha nem – nem indulnak azonos pozícióból a 
pályázati, támogatási megmérettetéseken. Göncz 
Kinga esélyegyenlőségi minisztert arról faggattuk, 
vajon lesz-e előrelépés ezen a téren.

Mórocz András
moroczandras@regioregia.hu



Még ebben az évben a kormány 
felismerte, hogy a további 4 
statisztikai régió sem maradhat re-
gionális pályázati lehetőség nélkül, 
mert pályázati gyakorlat hiányában 
a fejlettebb közép-magyarországi 
és dunántúli régiók biztosan nem 
lesznek képesek az EU-hoz történő 
csatlakozás után EU-s pályázatokra 
sikerrel pályázni, és azokat sikerrel 
végrehajtani.

E gondolatok alapján a kormány 
minisztériumi forrásokat irányított 
a régiókhoz, azzal a céllal, hogy a 
fejlettebb régiók szereplői is pályá-
zati gyakorlatot szerezzenek, akár-
csak a Phare-programokat felhasz-
náló régiók. E pályázati lehetőség 
az Előzetes Regionális Fejlesztési 
Program nevet kapta. A forrást a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesz-
tési, az Oktatási, a Szociális és 
Családügyi valamint a Gazdasági 
Minisztérium biztosította. Erede-
tileg a kormányzati szándék szerint 
egy 3 éves támogatási rendszer 
működtetése volt a cél, mely évről 
évre egyre bővülő forrással támo-
gathatta volna a régiók fejlesztését. 
A tervezett összeg összesen mint-
egy 4,4 Mrd Ft volt. Sajnálatos 
módon azonban csak az első két 
évi lehetőségekkel élhettünk, a 3. 

évi forrást más célokra használták 
fel az alábbiak szerint:
A pályázatokat a Közép-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács írta ki, 
a lebonyolítója a Közép-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Kht. szakemberei voltak. Az ERFP 
végrehajtása keretében évente 
meghirdetett pályázatokon elnyer-
hető támogatás formája kizárólag 
vissza nem térítendő támogatás 
volt.

Az ERFP a 2001. és 2002-es 
évben meghirdetett pályázati le-
hetőségei:

IPARI INTEGRÁCIÓK 
TÁMOGATÁSA

Cél: kis- és középvállalkozások 
versenyképességének javítása, és a 
nagyvállalatokhoz való termelési, in-
novációs kapcsolódásuk erősítése.

INNOVÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA 
ÉS MENEDZSMENT FEJLESZTÉSE
Célok:
• a kutatás-fejlesztéssel fog-
lalkozó intézmények infrastruktúrája 
erősítése;
• az ipari parkok, logisztikai köz-
pontok, innovációs központok 
közötti együttműködés erősítése, 
regionális hálózatok megteremtése;

• a kis- és középvállalkozások kö-
zötti együttműködés fejlesztése.

A TURIZMUS MEGÚJÍTÁSA
Célok: 
• új típusú, regionális szemléletű, 
célirányos tájékoztató anyagok elő-
állításának ösztönzése;
• a turizmus feltételeinek javítása, 
célpiacok vagy célcsoportok igé-
nyeit kielégítő, innovatív termékkör 
kialakítása;
• a termékek bevezetéséhez szük-
séges infrastrukturális és humán erő-
forrás hátterének megteremtése.

A GAZDASÁG IGÉNYEIHEZ 
IGAZODÓ KÉPZÉSI PROGRA-
MOK TÁMOGATÁSA, HUMÁN 

ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE
Célok: 
• A gazdaság és a képzés köz-
ti információáramlás és koordináció 
erősödése;
• A gazdaság igényeihez igazo-
dó képzési formák és tartalmak 
megjelenésének és elterjedésének 
elősegítése;
• a régió képzési és gazdasági szfé-
rája közötti kapcsolatok erősödje-
nek, elősegítve ezáltal a folyamatos 
együttműködést;
• az intézményi munka minőségi 
feltételeinek javítása;
• a K+F-el foglalkozó felsőoktatási 
és kutató intézmények infrastruktú-
rája erősödjék.

AZ ELŐZETES REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI 
PROGRAM MEGVALÓSULÁSA A KÖZÉP-

DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN
A 2001. évet megelőzően Magyarország 3 elmaradott régiója (Észak-Alföld, 
Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl) gazdasági-szociális hátrányaik csökken-
téséhez és felzárkóztatásuk elősegítéséhez támogatást kaptak az Európai 
Uniótól. Ezt az úgynevezett Előcsatlakozási forrást PHARE Alapnak ismerte 
meg az ország.

NYERTESEK 2001-BEN 2002-BEN ÖSSZESEN

PÁLYÁZATOK

ÖSSZEG

161 DB

1.266,7 MILLIÓ

113 DB

1.477,5 MILLIÓ

274 DB

2.744,2 MILLIÓ



KÖRNYEZETI ÁLLAPOTOT JA-
VÍTÓ FEJLESZTÉSEK ÉS SZEMLÉ-
LETFORMÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK 
ÖSZTÖNZÉSE, VONZÓBB TELE-

PÜLÉSKÉPEK KIALAKÍTÁSA
Célok: A lakosság életkörülménye-
inek javítása vonzóbb településké-
pek kialakításával.

• a környezet minőségének javítása, 
az infrastrukturális feltételek megte-
remtése;
• a zöldfelületek növelése, fel-
újítása;
• műemlék és műemlék jellegű épü-
letek felmérése és felújítási terveinek 
elkészítése.

FELKÉSZÍTÉS AZ INFORMÁCIÓS 
TÁRSADALOMRA, INFORMÁ-

CIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS 
KULTÚRA FEJLESZTÉSE

Célok: Annak előmozdítása, hogy 
a régióban a valóságos igényeken 
alapuló, interaktív, integrált infor-
mációs lánc alakuljon ki a gazdaság 
és területfejlesztés szereplői között.

EGYSÉGES RÉGIÓ, SIKERES 
CSATLAKOZÁS

Célok: A régió felkészítése a 
Strukturális Alapok forrásainak fo-
gadására. 
• tananyagfejlesztés (tankönyv, 
jegyzetek, távoktatási anyagok, 
stb.);
• képzési programok előkészítése 
és megrendezése;
• PR akciók a régió-identitástudat 
elmélyítése érdekében;

• kiadványok, bemutató és tájé-
koztató anyagok (brosúrák, video 
kazetták, stb.) előállítását;
• internetes honlapok létrehozását;
• új médiaanyagok és programok 
kialakítását (TV-, rádióprogramok, 
cikksorozat, különszámok, stb.) 
annak érdekében, hogy erősítsék 
a régión belül a régióval való azo-
nosulást és bővítsék a régióról ren-
delkezésre álló tudás és információ 
mértékét. 

A legsikeresebb pályázatok a kör-
nyezeti állapotot javító fejlesztések 
és szemléletformáló tevékenységek 
ösztönzése, vonzóbb településké-
pek kialakítása című komponensből 
kerültek ki, melyek során több 
település buszmegállókat, játszóte-
reket készített.  Több projekt szólt 
zöldfelület-növelésről, műemlék jel-
legű épületek felmérése és felújítási 
terveinek elkészítéséről. E program 
keretében készült el több település, 

kistérség, vállalkozás tájékoztató 
anyaga, internetes honlapja, képzési 
programjai előkészítése és megren-
dezése.

Az Előzetes Regionális Fejlesz-
tési Programot záró konferenciát 
2005.1.18-án Tatabányán 
szervezete a Közép-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Kht., melyen a nyertes pályázók 
a fent említett mintaprojekteket is 
bemutatták.

Általános vélemény, a pályázók 
részéről, hogy több ilyen jellegű 
pályázati lehetőségre lenne igény, 
ahol a kistelepülések, vállalkozások 
kis ráfordítással szebbé tudják tenni 
a környezetüket, beruházásokat 
hajthatnak végre, elkészíthetik a 
további nagyobb összegű pályáza-
tokhoz elengedhetetlen terveket.

Erdeiné Györgyfi Enikő
KDRÜ Kht.

E HAVI LAPSZÁMUNK TÁMOGATÓI:
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Vállalkozói Központ, Székesfehérvár

Székesfehérvár, Dunaújváros, Tatabánya és Veszprém 
Megyei Jogú Városok Önkormányzatai

Adony, Bicske, Enying, Ercsi, Gárdony, Mór, Polgárdi, 
Sárbogárd, Velence, Bábolna, Dorog, Esztergom, Kisbér, 

Komárom, Lábatlan, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata, Ajka, 
Badacsonytomaj, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Balatonfüred, 

Berhida, Devecser, Herend, Pápa, Sümeg, Tapolca, Várpalota és 
Zirc városok Önkormányzatai.



A Közép-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Kht. az 
Európai Unió pályázati forrásai-
nak felhasználásában a Regionális 
Fejlesztési Operatív Programjában 
Közreműködő Szervezetként vesz 
részt. A Regionális Fejlesztési 
Operatív Program pályázatait 
két lépésben (2004. február 
és április hónapban) hirdették 
meg. A széleskörű tájékoztatás 
érdekében az év elején már az első 
pályázatok meghirdetése előtt heti 
rendszerességgel kistérségi látoga-
tások keretében a ROP nyújtotta 
fejlesztési lehetőségekről adtunk 
tájékoztatást az önkormányzatok 
képviselői részére. Megyei szintű 
tájékoztató napokat tartottunk, és 
célcsoportos felkészítéseket szer-
veztünk. Az év első felében rend-
kívül intenzív volt a telefonos és 
személyes ügyfél-kommunikáció, de 
a pályázók közül jellemzően sokan 
kértek tanácsot elektronikus úton is. 
Az ügynökség internetes honlapján 
Gyakran Ismétlődő Kérdések listája 

formában rendszeresen aktualizáltuk 
a leggyakrabban felvetett kérdések-
re adott választ.

Legfontosabb tevékenységünk a 
hozzánk benyújtott pályázatok 
feldolgozása volt. A pályázatok 
formai-tartalmi ellenőrzését köve-
tően szükség esetén a pályázókat 
hiánypótlásra szólítjuk fel. A 
hiánypótlási folyamat a formailag 
teljes és jogosult pályázatok befo-
gadásával zárul. A fejlesztési elkép-
zelések megvalósíthatósági és szak-
mai értékelése, a helyszíni szemlék 
lebonyolítása esetenként külső szak-
értők bevonásával valósult meg. A 
turisztikai potenciál növelésének 
fejlesztésére benyújtott pályáza-
toknál minden esetben bekérjük a 
Regionális Marketing Igazgatóság 
szakvéleményét is. A pályázatokról 
folyamatos szakmai egyeztetéseket 
bonyolítunk az Irányító Hatóság 
munkatársai, a VÁTI Kht. minőség-
ellenőrzést végző munkatársai és az 
illetékes szaktárcák kijelölt szakértő-

nek közreműködésével annak érde-
kében, hogy a Döntés-előkészítő 
Bizottság döntését elősegítsük.

A 2004. ÉVI PÁLYÁZATI 
FORDULÓ EREDMÉNYEI

A pályázatok meghirdetése óta 
2004. december 31-ig összesen 
105 db pályázat került benyújtásra 
több mint 20 mrd Ft támogatási 
igénnyel. 2004-ben a pályázatok 
befogadása a turisztikai fogadó-
képesség javítása szóló pályázati 
lehetőség kivételével folyamatos 
volt, ebben az esetben 2004. 
június 15-éig kellett a pályázatot 
benyújtani. A beruházási pályáza-
tok olyan népszerűek voltak, hogy a 
2004. év novemberében fel kellett 
függeszteni az összes ilyen típusú 
pályázati ablakot. Az alábbiakban 
mutatjuk be a Regionális Fejlesztés 
Operatív Programjához kapcsolódó 
pályázati lehetőségeket és a meg-
valósulásuk érdekében benyújtott 
pályázatok darabszámát.

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS 
FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 

KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETÉNEK 2004. 
ÉVI TEVÉKENYSÉGE

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG

Turisztikai vonzerő fejlesztése

Turisztikai fogadóképeség javítása

Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek 
elérhetőségének javítása

Városi területek rehabilitációja

Óvodai és az alapfokú oktatás-nevelési
intézmények infrastruktúrájának fejlesztése

A helyi közigazgatás és a civil szervezetek
kapacitásépítés (Központi program)

Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása

Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők
együttműködésének erősítése
Régióspecifikus szakmai képzések támogatása (Központi program)

PÁLYÁZATOK SZÁMA IGÉNYELT TÁMOGATÁS

10

16

8

8

42

-

17

4

-

4,8 Mrd

1,4 Mrd

2,6 Mrd

4,9 Mrd

5 Mrd

-

1,2 Mrd

0,2 Mrd

-



A benyújtott és az Irá-
nyító Hatóság részére 
döntésre felterjesztett 
projektek támogatási 
igényei egyes pályá-
zati kiírások esetében 
már 2004 augusz-
tusában túllépték a 
Közép-Dunántúli Ré-
gióra vonatkozó ren-
delkezésre álló 3 éves 
pénzügyi keretet. A 
Program Irányító Ha-
tósága átmenetileg, 
augusztus 13-án ré-
giónkban elsőként az 
alábbi három témában 
felfüggesztette a pá-
lyázatok beadását:
– Turisztikai vonzerők 
fejlesztése
– Hátrányos helyzetű régiók és kis-
térségek elérhetőségének javítása
– Óvodai és alapfokú 
oktatási-nevelési intéz-
mények infrastruktúrájá-
nak fejlesztése

Eddig a Közép-Du-
nántúli Régióból 20 
pályázat kapott pozitív támogatási 
döntést.

A 2004-2006-os programozási 
időszakban a régió számára elérhető 
források meghaladják a 9 milliárd 
forintot. Ezen forrásokból megkö-

zelítőleg 4,5 mrd Ft azaz a bizto-
sított forrás 50%-ának lekötésére 
kerülhet sor abban az esetben, ha a 
pályázók teljesíteni tudják a szerző-

déskötés feltételeit.
Az Irányító Hatóság hét nyertes 
pályázóval kezdte meg a szerződés-
kötési eljárást, az első szerződés-
kötésre 2004. december 10-én 
Balatonfüreden került sor. Az 
Irányító Hatóság az alsó táblázat-
ban szereplő pályázatok esetében 

indította meg a szerződéskötéshez 
szükséges folyamatot.

A 2005. évi pályázási időszakban 
ismét meghirdetik a ke-
reskedelmi szálláshelyek 
fejlesztését szolgáló 
pályázatot. A jelenleg is 
folyamatban lévő aktuális 
pályázati lehetőségek:

– Helyi foglalkoztatási kezdemé-
nyezések támogatása
– Felsőoktatási intézmények és a 
helyi szereplők együttműködésének 
erősítése.

Készítette:
KDRFÜ ROP KSZ Iroda

PROJEKT CÍME PÁLYÁZÓ NEVE

A veszprémi várban található műemlék Dubniczay 
Palota kortárs képzőművészeti kiállótehellyé alakítása

Esztergom város belvárosának integrált 
megújítása

6223. Alap-Sárbogárd-i összekötő út 2+160-5+570 km 
és 8+200-9+422 km szakasz burkolatának felújítása

8401. sz. Bakonygyepes - Dabronyi összekötő út 
burkolatának felújítása a 0+650-12+000 km.sz.között

7308 sz. Bakonygyepes - Tótvázsonyi összekötő út 
korszerűsítése a 0+000-2+733 km között

Iskolabővítés Tüskevár Községben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Esztergom Város Önkormányzata

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság

Tüskevári Község Önkormányzat

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság



Nem csak az ajánlatkérők jellege, tevé-
kenysége szerint, hanem a közbeszerzés 
becsült értéke szerint is változnak az 
alkalmazandó rendelkezések. Ennek 
a különbségtételnek köszönhetően 
beszélhetünk nemzeti értékhatárok alatti 
értékű, nemzeti értékhatárokat elérő 
értékű és közösségi értékhatárokat elérő 
értékű közbeszerzésekre vonatkozó ren-
delkezésekről.

A szabályok meghatározása során a ki-
indulópontot a közösségi értékhatárokat 
elérő értékű általános közbeszerzésre 
vonatkozó rendelkezések jelentik. Mivel 
a szabályozási alapot a legjelentősebb 
értékű eljárások képezik, a további 
típusokat a jogalkotó ahhoz viszonyítva 
határozta meg. A szabályozás módja 
szerint tehát, az ún. közösségi szintű 
eljárási részletszabályok a későbbiekben 
már nem kerülnek megismétlésre, hanem 
a szövegezés már csak visszautal a 

törvény elején lefektetett  közösségi sza-
bályokra. 
Az egyes értékhatárok között a Kbt. 
különböző eljárásfajtákat határoz meg, 
amelyek közül a legfontosabbak a nyílt, 
a meghívásos és tárgyalásos eljárás. A 
nyílt eljárás olyan közbeszerzési eljárás, 
amelynek során bárki ajánlatot tehet az 
ajánlatkérő felhívása alapján. 

Az ajánlatok értékelése során az ajánlat-
kérő elsődlegesen megállapítja azt, hogy 
mely ajánlatkérő minősül alkalmasnak a 
közbeszerzés tárgyát illetően, ennek kö-
rében vizsgálja az ajánlattevő pénzügyi, 
gazdasági, illetőleg műszaki és szakmai 
körülményeit illetőleg hogy az ajánlatkérő 
kizáró okok alá nem tartozik-e. 

A meghívásos eljárás szintén általánosan 
alkalmazható eljárási forma, melynek 
keretében az ajánlatkérő által kiválasz-
tott (meghívott) ajánlattevők tehetnek 

ajánlatot.

A meghívásos 
eljárás részvételi 
és ajánlattételi sza-
kaszból áll, a rész-
vételi szakasz célja, 
hogy az eljárás 
szempontjából al-
kalmas ajánlattevők 
kerüljenek kivá-
lasztásra, akik ezt 
követően az aján-
latkérőtől ajánlati 
felhívást kapnak, 
amely kapcsán 
konkrét ajánlatukat 

az ajánlatkérőhöz eljuttathatják. A tár-
gyalásos eljárásnak két változatát külön-
bözteti meg a Kbt. A hirdetmény köz-
zétételével induló tárgyalásos eljárás a 
meghívásos eljáráshoz hasonlóan két 
szakaszból áll, az első szakasz szintén 
részvételi szakasz. 

A második szakasz az ajánlattételi sza-
kasz, ennek során az ajánlatkérő és az 
ajánlattevő felek egymással tárgyalnak, 
a minél alacsonyabb ellenérték, illetőleg 
az ajánlatkérőre nézve minél kedvezőbb 
feltételek elérése céljából. 

A tárgyalásos eljárást egyébként csak 
különleges esetekben lehet alkalmazni 
abban a körben, amelyet a Kbt. előír, 
így tipikusan, ha a korábban lefolytatott 
nyílt, vagy meghívásos eljárás eredmény-
telenül zárul. A hirdetmény közzététele 
nélkül indult tárgyalásos eljárás – mint 
ahogy azt a neve is mutatja – egyet-
len szakaszból, az ajánlattételi sza-
kaszból áll.

A nemzeti értékhatárokat el nem érő 
közbeszerzések az úgynevezett egyszerű 
közbeszerzési eljárás keretébe tartoznak. 
Tekintettel arra, hogy az erre az eljárásra 
alkalmazandó értékhatárok rendkívül 
alacsonyak (árubeszerzés és szolgáltatás 
esetében 2 millió forinttól, építési 
beruházás esetén 10 millió forinttól 
kell a szabályokat alkalmazni), így ezen 
eljárási forma ismerete és alkalmazása 
nélkülözhetetlen a klasszikus ajánlatkérők 
számára.

Justicia tanácsai

A KÖZBESZERZÉSI 
ELJÁRÁSOK FAJTÁI 

Amint arról már szót ejtettünk, a Kbt. eltérő szabályokat az ún. 
klasszikus ajánlatkérői kör alanyaira (általános közbeszerzési 
eljárás), illetve a vízügyi, az energia-, a közlekedési és az elektro-
nikus hírközlési, valamint a postai ágazatokban működő egyes 
szervezetekre vonatkozóan (különös közbeszerzési eljárás).

dr. Hidas János
veerkaroly@regioregia.hu



EGY KALAP ALATT
Harmincöt várost veszünk most „egy kalap alá”, azaz körülbe-
lül hasonló terjedelemben mutatkoznak be elkövetkező oldala-
inkon a Közép-dunántúli Régiót alkotó Fejér, Komárom-Eszter-
gom és Veszprém megyék legnagyobb települései.
Az esetek többségében a városok polgármesterei tájékoztattak 
bennünket terveikről, sikereikről, gondjukról-bajukról. Néhány 
helyen nem sikerült időpontot egyeztetni, itt a szakirodalomra, 
az önkormányzati weblapok információira hagyatkoztunk.
Reméljük, így is teljes kép tárulhat az olvasó elé szűkebb pátri-
ánk, a Közép-dunántúli Régió városi rangú településeiről!



– Melyek voltak a 2004-es 
esztendő legfontosabb ese-
ményei ? 
–A gazdasági élet dinamikus 
fejlődésének köszönhetően szá-
mos rangos eseményt idézhetek 
most fel. Ilyen a Székesfehérvári 
Logisztikai Központban felavatott 
régiós vámszolgálati hely, az idén 
átadott csarnokok, üzembővítések. 
Nagy öröm, hatalmas sportsiker 
volt, hogy első székesfehérváriként 
Vörös Zsuzsa olimpiai bajnok lett. 
A Királyi napok néptánc fesztivál 
színvonalas programja is nagy 
előrelépést jelentett azon az úton, 
hogy igazi fesztiválvárossá váljunk. 
Részben ezekre az eredményekre, 
részben a történelmi múltunkra 
alapozva nyújtottunk be pályáza-
tot az Európa Kulturális Fővárosa’ 
2010. címre, a „ Kézfogás a törté-
nelemmel” mottót választottuk. Kie-
melten fontosnak tartjuk ezt, hiszen 
a kulturális főváros cím elnyerése 
eddig valamennyi győztes város 
számára magasabb szintű fejlődési 
pályát eredményezett. Sikerült 
tovább lépni a Nemzeti Emlékhely 
méltó kialakításában azzal, hogy a 
sokat vitatott védőtetőt lebontot-
ták. Folytattuk az Otthonteremtő 
programot, átadtunk 258 lakást 
a Hübner András utcában, és még 
sorolhatnám tovább... 

- Több nagy beruházás meg-
valósult, illetve elkezdődött. 
Kérem, szóljon ezek hátteré-
ről! 
– Megkezdődött és 2005 de-
cemberében befejeződik a Vörös-

marty Színház rekonstrukciója, a 4 
milliárdos beruházási összegből 3,1 
milliárd állami támogatás! A város 
közgyűlése döntött az új autóbusz-
pályaudvar kialakításáról. Szerte 
a városban újabb 13 kilométer 
csatorna készült el 2004-ben. 
Ezek összértéke eléri az 1,1 milli-
árd forintot, természetesen a hozzá 
kapcsolódó útfelújítási, út-hely-
reállítási munkálatokkal együtt. 
Elkészült a 63-as elkerülő Új Csóri 
úti körforgalmi csomópontja, teljes 
egészében 2005 novemberében 
veheti át az utazó közönség. A 
Székesfehérvárt nyugatról elke-rülő 
út – mint ismeretes –, a 63. sz. 
főutat és a 8. sz. főutat köti össze. 
A beruházás állami forrásból valósul 
meg, a közútfejlesztéshez szüksé-
ges területeket az önkormányzat 
biztosítja. Az első ütem építése 
az Auchan csomóponttól a 7. sz. 
főútig 2003 decemberére befeje-
ződött. A második ütem építése 
az Új Csóri úti végcsomópontig je-
lenleg folyik. Évtizedek óta nagy 
problémát jelentett a városon átha-
ladó teherforgalom, ezért nagy je-
lentőségű az elkerülő út. A felépült 
és átadásra került 258 lakás mellett  
megkezdődött 98 önkormányzati 
és állami támogatással megvalósuló 
szociális bérlakás építése a Hübner 
András utcában. Ezeket az ottho-
nokat 2005-ben átadjuk.

– Összességében milyennek 
látja az elmúlt évet? 
– Az európai uniós csatlakozás 
évében, a már megszokott elvárások 

mellett, az új gazdasági környezetbe 
való beilleszkedés nagy kihívás volt. 
Azt gondolom, a gazdaság olyan, 
mint a ház alapja. Így épít Székesfe-
hérvár a gazdasági élet szereplőire, 
és tévedés ne essék, itt nem csak 
a multinacionális cégekre gondolok. 
Azt hiszem, 2004 végre elhozta a 
látványos fejlődés időszakát a szé-
kesfehérvári vállalkozások részére 
is. Példaként az Alba Glas és a 
Cerbona új csarnoképületeit vagy 
a Sóstói Ipari Parkban megnyílt 
fémipari áruházat tudom felhozni. 
Emellett természetesen nagyon 
örülök annak, hogy több más nagy 
cég is a bővítéssel megvalósított fej-
lődés útját követi, hiszen a Denso 
csaknem kétszeresére bővítette 
működési területét, a Philips és 
a Győri Keksz pedig új termelési 
tevékenységeket hozott a már mű-
ködő székesfehérvári üzemeibe. 
2004 a kistérségi együttműködés 
tekintetében is jelentős változásokat 
hozott. Létrehoztuk a Kistérségi 
Fejlesztési Tanácsot, amelyben 18 
település közösen indulhat pályáza-
tokon. Egy pár hete érkezett a hír: a 
gazdasági versenyképesség operatív 
program keretén belül informatikai 
fejlesztésre nyertünk 300 millió 
forintot. Ebből az e-önkormányzat 
megteremtésére és az elektronikus 
ügyiratkezelési rendszer kidolgo-
zására is lehetőség nyílik, amellyel 
Székesfehérvár a térség informatikai 
szolgáltatójává szeretne válni.
Évek óta kiemelt célunk a csapa-
dék- és szennyvízhálózat továb-
bépítése.  Nincs olyan városrész, 

SZÉKESFEHÉRVÁR: EREDMÉNYEK 
– ÉS TERVEZŐ MUNKA 

A 2004-es évet, mint minden hazai város és te-
lepülés életében, Székesfehérváros is az Európai 
Uniós csatlakozás tette emlékezetessé - kezdet 
beszélgetésünket Warvasovszky Tihamér, Szé-
kesfehérvár polgármestere.



ahol ne folytak volna már ilyen 
munkálatok, és természetesen ezt 
folytatjuk az elkövetkező években 
is. Pályázati alapot hoztunk létre 
a 2004-es költségvetésben, ami 
nem csak az önkormányzat, hanem 
a város érdekében feladatot meg-
valósító civil szervezetek és az 
intézmények számára is jelentős 
lehetőséget nyújtott. A rögzülő 
régióhatárokon belül írásban is 
megerősítést nyert: Székesfehérvárt 
a régiót alkotó megyék és meg-
yei jogú városok elismerik a Kö-
zép-dunántúli Régió központjaként.
A napokban publikálta elemzé-
sét az angol CEBR (Centre for 
Economics and Business Rese-
arch), amely 223 területi egy-
ség adottságait elemezte. Itt a 
Közép-dunántúli Régió szerepel 
a negyedik helyen, Prága, Kö-
zép-Magyarország és Pozsony után. 
Azt hiszem, ez egy olyan adat, 
olyan tény, amely a régió számára 

büszkeséget és újabb erőt adhat a 
további közös munkához. 

–  A 2005-ös tervek?
– A költségvetés tervezésének idő-
szaka zajlik. Takarékos költségvetést 
állítunk össze, amely azonban biz-
tosítja a közalkalmazotti bérfejlesz-
téseket, a fejlesztések folytatását, 
a buszpályaudvar felújításához 
szükséges önkormányzati forrásokat 
és, a működtetésen túl, a pályá-
zatok benyújtásához szükséges ön-
részeket is. 
2004-ben elfogadtuk a város 
rövidtávú gazdasági programját, 
ami két évre 300 feladatot hatá-
roz meg. Természetesen a program-
ban 2005-re vonatkozó részeket 
végre fogjuk idén hajtani. Ennek 
értelmében a városban élők életmi-
nőségének javítása kiemelt cél. Ezt 
a szolgáltatások terén, elsősorban 
az oktatási és kulturális intézmény-
hálózat működtetésében kell bizto-

sítani. A város továbbra is ugyan-
akkora képzési rendszerrel tervez, 
melyben az önkormányzat nemcsak 
a versenyképes tudást biztosítja, 
hanem például a tankönyvtámogatás 
és az iskolatej-program keretében a 
mindennapok biztonságáért is tenni 
akar. Több mint 22 ezer gyermek 
képzését bízták ránk a székesfehér-
vári és a környező településeken élő 
családok. Azt hiszem, elmondható 
tehát, hogy igazi iskolaváros va-
gyunk. Ha a kialakított partnerség-
ben Székesfehérvár, a régió többi 
városával együtt tovább erősödne, 
és ha a KSH, a tavalyi évhez ha-
sonlóan, 2005 szeptemberében is 
a legversenyképesebb, legdinamiku-
sabban fejlődő kistérségek között 
tartja majd számon a Székesfehérvár 
vezette kistérséget, akkor igazán 
boldogok és büszkék lehetünk. 
Addig pedig napról napra tesszük a 
dolgunkat, hogy e célokat elérjük. 

8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 4.
Tel.: 22/506-171
Nyitva: hétköznaponként 9:00-16:30

KEDVEZMÉNYES REPÜLŐS ÜDÜLÉSEK 
FEBRUÁRBAN:

Tunéziába és Egyiptomba már      29.900,- Ft-tól

CSOPORTOS UTAZÁSOK ELŐFOGLALÁSI AKCIÓVAL:

Franciaország, Olaszország, Ausztria, Csehország,
Dalmácia, Spanyolország...

VELENCEI KARNEVÁL: JAN. 28-31., FEBR. 4-7.

2 teljes nap Velencében, szállodai elhelyezéssel, 
félpanziós ellátással. Utazás autóbusszal, székesfehérvári 
felszállási lehetőséggel.                            29.900,- Ft/fő

MIELŐTT DÖNTENE, 
HOGY HOL SZERETNE PIHENNI,

ÉRDEKLŐDJÖN 
AZ ALBA VOLÁN UTAZÁSI IRODÁBAN!

FARSANG: FEBRUÁR 26-27. (2 NAP)

Ausztria – Kőszeg – Sümeg
Utazás, szállás, félpanzió, biztosítás       13.900,- Ft/fő



– Mik voltak 2004 legfonto-
sabb történései?
– Kiemelkedően fontosak az infra-
strukturális beruházások, melyek 
2004-ben már el is kezdődtek. 
2006 márciusában átadják az 
Érdi-tető és Dunaújváros között 
az M6-os út szakaszát, és 2006 
novemberére elkészül az új híd az 
M8-as út szakaszával az M6-os és 
az 51-es út között. Dunaújváros 
és térsége szempontjából stratégiai 
kérdés az autópálya és a híd építé-
se. Érdekes, de lassan nem csak mi 
állítjuk magunkról, hanem mások is 
rólunk, hogy az ország közepe le-
szünk – mindenféle szempontból. 

– Milyen nagyobb beruházások 
valósultak meg 2004-ben?
– Szeretném kiemelni a Dunaújvá-
rosi Főiskola látványos és lendületes 
fejlődését. 2004-ben felújításra 
került a főiskola egyik kollégiumi 
épülete, mely igen magas színvo-
nalú kollégiumi életet biztosíthat a 
hallgatók részére, de beszélhetek 
az iskola rendkívül népszerű kom-
munikációs szakáról, amihez egy 
gyönyörű Médiacentrum párosul. 
Dunaújvárosban egyre több feltétel 
adott ahhoz, hogy a városlakók 
komfortosan érezzék magukat. A 
kereskedelmi beruházások minden-
esetre ezt a célt szolgálják. 2004-
ben újabb nagybefektetők jelentek 

meg a városban, felépült az OBI és 
az Interfruct áruház.

– Milyen év volt a tavalyi a 
város életében?
– Nehéz év volt, a város kiadásai 
régóta meghaladják a bevételeit. 
Ezért már tavaly átgondoltuk a 
költségvetésünket, meg kellett 
hoznunk bizonyos döntéseket, 
amelyek persze nem mindig kelle-
mesek. A következő években to-
vább kell racionálnunk az oktatást, 
bölcsődei és az óvodai átszervezés 
következik, majd az alsó és kö-
zépfokú intézmények következnek. 
A korábbi években csaknem 600 
millió forintot jelentett a város költ-
ségvetésében a nem kötelező ön-
kormányzati feladatok ellátásának 
finanszírozása, mely idén veszélybe 
került de, szerencsére a város és a 
Dunaferr között kötetett Pénzügyi 
Támogatási Szerződés bizonyos 
mértékig fedezetet biztosít. Azt 
ígértük magunknak és a városlakók-
nak, hogy 2006-ra rendbe hozzuk 
a költségvetést. 

– Kik és milyen szervezetek 
tettek legtöbbet a városért?
– Kicsit felidézem a nem is olyan 
távoli múltat, hogy milyen veszé-
lyekkel kellett szembenéznünk. 
2002 nyarán kiderült, hogy a 
Dunaferr a csőd szélén táncol, 

az eddigi térségi szerepvállalása 
tarthatatlan, jelentős elbocsátások 
veszélye fenyeget, elkerülhetetlen 
a privatizáció. A kormánynak két 
alternatíva közül kellett választania, 
felszámolja a gyárat, vagy privat-
izál… A kormányzati intézkedés 
2003 márciusában született meg 
mely részleteiben foglalkozott a fog-
lalkoztatáspolitikával, infrastruktúra 
fejlesztésével. Megfogalmazódott 
a Dunaferr magánosítása, az M6-
os építése, megalakult a Tárcaközi 
Bizottság. A Kistérségi Fejlesztési 
Terv kiemelt 64 intézkedésének 
megvalósítására alakult meg az 
Acél-Híd Program, amelynek célja 
a várt gazdasági szerkezet átalaku-
lása kapcsán a térségi problémák 
preventív kezelése. Részt vállalt 
ebben a kormány, a Dunaferr, az 
önkormányzat, a Híd Dunaújváros 
és Térsége Egyesület. 

– Tervek, elképzelések?
– Elkezdtük az északi iparterület 
bővítését egy 150 hektáros terület-
tel. A kórházban sürgősségi osztályt 
kell (kötelező) létesítenünk, illetve 
szeretnénk néhány régóta ígért fel-
újítást elvégezni. Még 2004-ben 
elkezdődött a város közepén az ún. 
közüzemi terület felszámolása, egy 
új negyed kialakítása. Itt az idén egy 
kisebb bevásárlóközpont létesül. 
Folytatjuk az idén a játszóterek fel-
újítását is. Hosszú ideje tárgyalunk 
arról, hogy városunkban is felépül-
hessen egy pláza, nos hamarosan 
eldől, hogy megvalósulhat-e?

AZ ORSZÁG KÖZEPE
Az elmúlt évek költségvetési gondjai után Dunaújváros ismét 
stabil hátteret teremtett. A város legnagyobb vállalata, a Duna-
ferr csődje után sikeresen privatizálták a vasművet és az új tulaj-
donos, a Donbass-Duferco Konzorcium is magáénak érzi a város 
sorsát.  Dr. Kálmán András polgármesterrel beszélgettünk.

Lepsics Gergő
lepsicsgergo@regioregia.hu



– Mit mondhatunk el a tava-
lyi évről?
– A 2004-es évben jelentő-
sebb összegű beruházások nem 
történtek városunk életében. 
A legnagyobb eredményünk, 
amit egy hosszas munka elő-
zött meg, hogy várossá avatták 
településünket. Ha valamilyen 
fejlesztést csináltunk a város-
ban, akkor a központi pénzek 
mellett a helyi lakosság is je-
lentősen hozzájárult. Ezen kí-
vül megalakult január elsejével 
az Adonyi Kistérség, amely 
nyolc települést foglal magába 
huszon-ötezer lakossal. Kis-
térségünk belekerült egy európai 
uniós környezetvédelmi prog-
ramba, tehát innentől kezdve 
vannak lehetőségeink uniós pén-
zek megpályázására. Az elmúlt 
évek eredménye hogy útjaink 
95%-a aszfaltozott borítású, 
ezt 50%-os lakossági hozzá-
járulással tudtuk véghezvinni.

– Új beruházások?
– Az idei évben a legnagyobb 
beruházásunk a közigazgatási 
reform lesz. A hivatal új helyre 
fog költözni. Jelen pillanatban 
egy pályázaton dolgozunk 
a felszíni csapadékelvezetés 
korszerűsítéséről. Apróbb fe-
ladatunk még a 2005-ös évben 
a közművek kisebb bővítése is. 
Hamarosan készül egy rendezési 
tervünk, 100-200 új építési 
telek kialakítását tervezzük, ami 
elsősorban a helyi lakosságnak 
lesz fenntartva, de várunk be-
települőket is. 

– Van munkája az adonyiak-
nak?
– Munkahelyek tekintetében jól 
állunk. Városunkban és a környé-
ken leginkább a mezőgazdaság je-
lentős. Ezen belül itt található 
az ország második legnagyobb 
étolajgyára. A foglalkoztatottság 
tekintetében még jelentős szerepet 
játszanak a helyi kis és középvál-
lalkozások, de a lakosság egy 
része a közeli városokba jár dol-
gozni. Fontos megemlíteni, hogy 
az M6-os autópálya a település 
mellett 1 km-el fog elhaladni, két 
lehajtó lesz Adony térségében. 
Úgy gondolom, hogy ez minden-
képpen felértékeli az ingatlanokat, 
melyek szabaddá válnak az elkö-
vetkező években. 

– Mennyire jelentős a turiz-
mus Adony életében?
– A turizmus területén sajnos nem 
vagyunk egy kiemelt turisztikai te-
rület, de egyfajta „falusi turizmus” 
mindenképpen jelen van városunk-
ban, ezt még lehet továbbfejlesz-

teni, de jelenleg még nincsenek 
meg a szükséges infrastrukturális 
adottságok. Ennek javítása is sze-
repel hosszútávú terveink között. 

– Milyen nagyobb rendezvé-
nyeik lesznek 2005-ben?
– Az idegenfogalom szempontjá-
ból és a város életében is fontosak 
kulturális rendezvényeink. Az 
első ilyen lesz ebben az évben az 
Orbán napi rendezvény. Ezt a 7 
km hosszú szőlőhegyünkön tart-
juk, ahol 2500 présházban fog-
lalkoznak bortermeléssel. A nyár 
folyamán nyolcadik alkalommal 
rendezzük meg a lovasversenyt. 
Ez egy országos verseny, ami azért 
is kiemelkedő mert a négyes-fog-
athajtó versenynek az a világ-
bajnokság előtti utolsó válogató 
versenye. Augusztus 20-án van 
az utolsó nagyobb rendezvényünk 
a nyári fesztivál, amely egy több 
napos rendezvény.

ADONY, A RÉGIÓKÖZPONT
Fejér megye keleti részén, Ercsi és Dunaújváros közt félúton a 
Duna mellett fekszik Adony, a tavaly újra várossá lett régi oppi-
dum, azaz mezőváros. Eredményeikről, terveikről Ronyecz Péter 
polgármesterrel beszélgettünk.

Lepsics Gergő
lepsicsgergo@regioregia.hu



AZ ELMÚLT ÉV EREDMÉNYEI
Az év első nagy beruházása, hogy 
hét utcában készítettünk új utakat. 
Kettőben felújítottuk, ötben pedig 
teljesen újat építettünk. Ezen kívül 
fontos beruházásunk volt, hogy az 
önkormányzat pályázatot írt húsz 
költségelvű bérlakás megépítésére, 
ehhez nyertünk 140 millió forintot. 
Ezután saját fejlesztésből óvoda 
bővítését hajtottuk végre. Ez egy 
csoportbővítést és egy tornaterem 
megnagyobbítását jelenti. Négy ját-
szóterünket sikerült felújítani. Május 
elsejére a Kossuth teret teljesen leasz-
faltoztattuk, ahol az EU-s csatlakozás 
ünnepét is ünnepeltük. A könyvtár 
rekonstrukciója folyamatban van. A 
Káposztás-kerteknél lévő ingatlanok 
felvásárlását is a tavalyi évben kezd-
tük el. A katolikus parókia előtt és a 
Szent István úton járdát építettünk.

TERVEK 2005-BEN
Úgy látom, hogy az a fejlődési ütem, 
amit 2004-ben sikerült elérnünk 
a 2005-ben, egy kicsit meg fog 
torpanni. Ez a költségvetés belső 
struktúrájában lévő két jelentős prob-
lémára vezethető vissza. Az egyik az, 
hogy az adóerő úgy megnövekedett, 
hogy adó-visszafizetők lettünk. Ez azt 
jelenti, hogy körülbelül 80-90 millió 

forintot vissza kell fizetni az államnak. 
Másrészről az idei évben jelentős bér-
emelkedés lesz a köztisztviselői és köz-
alkalmazotti szférában, aminek sajnos 
nincsen állami fedezete. Ez szintén 
80-90 millió forintot jelent. Össze-
gezve az önkormányzat körülbelül 
180 millió forinttal kevesebből kell, 
hogy idén gazdálkodjon. Még nem 
látok teljesen tisztán, de mindenkép-
pen folytatni akarjuk a járdák építését, 
a másik óvodánkat is fel akarjuk újí-
tani. Az önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanok felújítása is terveink 
közt van, hogy egy jelentős ingatlan-
átstrukturálást tudjunk végezni. Úgy 
gondolom, hogy ezzel egy új fejezet 
kezdődhet a belvárosi szociális bérla-
kások helyzetében. Az idén tizenkét 
utcánkat akarjuk új aszfaltburkolattal 
ellátni. Egy új sportcsarnok és egy új 
iskola alapkövét is szeretnénk lerakni, 
de ez már távolabbi tervünk.

A HELYI 
NAGYVÁLLALATOK SZEREPE

A város elhelyezkedéséből adódóan, 
szerencsére folyamatos érdeklődés 
van nagyobb üzemek letelepítésére. 
A legutóbbi egy német cég volt, aki 
alapított egy összeszerelő üzemet. 
ahol hatvan ember foglalkoztatása 
várható. Az idei évben egy új 

bank telepedik le Bicskén, amely 
lakossági és vállalati szolgáltatásokat 
is fog forgalmazni. A tavalyi évben 
a SPAR bővítette a központját a 
húsüzem építésével. Az idén egy 
szervizüzem és egy összeszerelő üzem 
van a beruházási lista elején.

A TÖBBCÉLÚ 
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSRÓL

A kistérség tizenhat településének 
polgármestereivel kezdtük el a mun-
kát. 106 millió forintot nyertünk 
eszközfejlesztésre. Két feladatot 
emelnék ki: az egyik az oktatás terén 
a gyógypedagógia és a logopédia, az 
egészségügy terén pedig az éjszakai 
ügyelet és a sürgősségi betegellátás 
megszervezése. 

RENDEZVÉNYEK 2005-BEN
Május elsején rendezzük meg a 
XXIV. bicskei napokat, melyen belül 
ünnepljük meg tízéves testvérvárosi 
kapcsoltunkat Altshausennel, július-
tól pedig ismét lesznek Kastély-estek. 
Az év végén egy új programmal gaz-
dagodik városunk, a Regionális Fo-
gathajtó Bajnokságot rendezzük 
meg.

BICSKÉN MEGTORPANÁSTÓL 
TARTANAK

Fejér megye legészakibb városában az elmúlt évben vendé-
gei voltunk a XIII. bicskei napoknak, és a Kastély estéknek. 
A színes, izgalmas programok után most a szürke hétközna-
pokról lesz szó. Szántó János polgármester eredményeikről, 
gondjaikról, terveikről tájékoztatta lapunkat.

Lepsics Gergő
lepsicsgergo@regioregia.hu



– Mik voltak az elmúlt két év 
eredményei?
– Polgármesterré választásomkor zárt 
be az enyingi Videoton gyár, ami nagy 
törést jelentett városunk életében. 
2003 Július elsejével háromszáz 
ember vált munkanélkülivé. Azóta 
sok befektetővel és vállalkozóval 
tárgyaltunk, hogy bérbe vegyék a Vi-
deoton tulajdonában lévő épületeket, 
de rajtunk kívül álló okok miatt eddig 
senkinek sem sikerült megállapodnia a 
tulajdonossal. Megválasztásom óta 
eredményként könyvelem el, hogy az 
önkormányzatnak nem volt peres ügye, 
és a testület fegyelmezetten, gyorsan, 
jól, pontosan dolgozik, a Hivatallal 
karöltve. A testületi ülésekről az enyin-
gi polgárok a helyi tévén keresztül élő-
ben tájékozódhatnak. A helyi újság, a 
Hírmondó is segít az eligazodásban. A 
kézzelfogható eredmények közül a leg-
jelentősebb, hogy elkészült Enying Vá-
ros Rendezési Terve, amit a Regioplan 
tervezőirodával közösen dolgoztunk ki. 
Ez évtizedekre meghatározza városunk 
fejlődésének irányát. Hasonlóképpen 
nagy horderejű munka volt – egy régi 
hiánypótlás – a Településfejlesztési 
Koncepció elkészítése is. Az elmúlt 
két évben több mint 20 millió forintot 
költöttünk az utak felújítására. Az ön-
kormányzat korábban megvásárolt egy 
épületet a megváltozott munkaképes-
ségűek foglalkoztatására, itt jelenleg 
30-50 embert tudunk foglalkoztatni. 
A balatonbozsoki általános iskolát in-
tegráltuk a gyermeklétszám csökkenése 
miatt. Előrelépésnek számit, hogy az 

általános iskolai alapképzés mellett 
művészet-oktatás is folyik. Megtörtént 
a Városi Könyvtár felújítása. Komoly 
anyagi és természetbeni juttatással járul 
hozzá önkormányzatunk a település 
minőségi verseny- és tömegsport-moz-
galom folyamatos fejlődéséhez.

– Sikerült pályázati pénzekre 
szert tenniük? 
– 2002 óta számos pályázatot sikerült 
megnyernünk. Az 1812-ben épült 
Batthyány kastély rehabilitációjára 220 
millió forintot nyertünk. Az információs 
hálózat kiépítésére szintén pályázaton 
nyertünk pénzt. Az út melletti infor-
mációs táblák helyükre kerültek. Több 
mint 24 milliós támogatást kaptunk 
az ivóvízhálózat korszerűsítésére, ez 
magában foglalja még egy új kút furását 
is. Részben pályázati forrásból, részben 
önerőből történik egyes utcák felszíni 
csapadékvíz elvezetése. Teljes mérték-
ben önerőből valósul meg a járdaépí-
tés. Az egyesített szociális intézmény 
bővítésére szintén nyertünk egy te-
kintélyes összeget, ebből az összeg-
ből a volt gyógyszertárból egy emelt 
szintű szociális ellátást és gondozást 
nyújtó épületkomplexumot szeretnénk 
kialakítani. 2005. január végén egy 
csaknem ezer négyzetméteres Penny 
Market bevásárló központ átadására 
került sor, amely Enying és térsége áru-
ellátását még korszerűbbé teszi. A helyi 

CBA áruházzal sikerült egy hároméves 
megállapodást kötni, ezért a tulajdonos 
hosszabb távú beruházásokat tervez. 
Egy KIOP pályázat elnyerése esetén 
Enyingen teljessé tudjuk tenni a csa-
tornahálózatot. Ez azért is fontos, mert 
szeretnénk, hogy kis- és középvállalko-
zások telepedjenek ide. Városunkban 
ennek eddigi akadálya infrastrukturá-
lisan csak a csatorna hiánya volt. Az 
ipartelepítés nagy mértékben enyhítene 
a ma még súlyos munkanélküliségen.

– Mit tesznek a turizmus fejlesz-
téséért?
– Városunkban leginkább jellemző az 
átmenő és a Balaton-parti mögöttes, 
háttér turizmus. A gyors fejlődés 
akadálya, hogy nem rendelkezünk 
egyetlen panzióval sem. Bár egyre 
szélesedik a fizetővendég-szolgálat. A 
balatonbozsoki általános iskola épülete 
alkalmas tanulók, diákok és turisták 
elszállásolására. Azért látok benne fan-
táziát, mert áraink jelentősen a balatoni 
árak alatt vannak. Mindent meg kell 
tennünk azért, hogy a vendégeket te-
lepülésünkön tudjuk marasztalni, ebben 
nagy segítséget nyújt a helyi Turinform 
iroda. Évről évre egyre több hagyo-
mányőrző rendezvény színtere Enying, 
ilyen a Lovas Napok, a Török Bálint 
Napok, a Muzsikáló Kastélykert és a 
Nyár esti orgonamuzsika a református 
templomban. A felsorolt programokon 
igényes előadásokkal várunk minden 
kedves idelátogatót!

ENYINGEN IPARI 
FEJLESZTÉST IS TERVEZNEK

A legelső írásos emlék a településről a Pannonhalmi Apátság 
alapító levelében és a Veszprémi Püspökség alapító okiratában 
található. Tatárjárástól folyamatosan lakott település. Földbir-
tokosai a Batthyányiak, majd legutóbb a Csekonitsok voltak. A 
1974-től nagyközség, majd 1992. március 15-én kapta a városi rangot. Tóth 
Dezső polgármestert kérdeztük a város helyzetéről.

Lepsics Gergő
lepsicsgergo@regioregia.hu



TÖRTÉNELEM
Mezővárosi címet kapott 1638 
és 1871 között két alkalommal.  
1970-ben nagyközségi rangot 
kapott, a 2000. évben pedig 
várossá vált.
A cukorgyár 1912 évi felépítésé-
vel a környék ipari központjává vált, 
majd 1998-as megszűnése után az 
ipari parkot különböző kft-k, kisebb 
vállalkozások hasznosítják. 
Megtörtént a város teljes infrastruk-
túrájának, vízhálózatának, csatorna-
hálózatának kiépítése, a lakosság 
gázzal, illetve EWSD digitális 
telefonhálózattal való ellátása. A 
gazdasági életben, a ré-gióban be-
töltött központi szerepét a privati-
záció után sem vesztette el. Fontos 
térségi szerepet lát el az Eötvös 
József Általános Iskola zeneiskolá-
jával, a Kossuth Lajos Általános Is-
kola gyógypedagógiai oktatásával, 
a sportcsarnok nemzetközi méretű 
küzdőterével valamint tanmedencé-
jével, a 400 fős színházteremmel 
rendelkező Eötvös József Műve-
lődési Ház jól ellátott 22.000 
kötetes könyvtárával, színvonalas 
változatos rendezvényeivel. A 
nagyközönség számára 1992-ben 
megnyitott Helyőrségi Klubban a 
közművelődési tevékenység mellett 
jelentős a 24000 kötetes mű-
szaki szakkönyvtár. Négy óvodája 
az óvodáskorúak teljes felvételét 
biztosítja.
Az 1997-ben megnyílt Szociális 
Központ otthont ad a Családsegítő 

Szolgálatnak, az Idősek Klubbjának, 
az Idősek Átmeneti Gondozóházá-
nak és a Házi Segítségnyújtásnak.

 TÉRSÉGI KÖZPONT
Az 1990-ben elindított Eötvös 
Napok idején megrendezésre ke-
rülő kiállításokra, tudományos elő-
adásokra az érdeklődők az ország 
minden területéről eljönnek.
Ercsi üdülés-idegenforgalmi adott-
ságai jók, a település fekvésének, 
valamint természeti és kulturális 
adottságainak köszönhetően. Az 
ingatlanok, közművek nyilvántartása 
térinformatikai rendszerben történik, 
ahol a folyamatosan készülő válto-
zásokat rögzítő rajzi anyagot évente 
letárolják. A település kavicsterasza 
a megye talajvízben leggazdagabb 
területe. 22 parti szűrésű kútja 
szolgáltatja 9 település (Ercsi, 
Gárdony, Szé-kesfehérvár, Velen-
ce, Iváncsa, Besnyő, Beloiannisz, 
Százhalombatta, Dunaújváros) 
ivóvízszükségletének nagy részét.

VÁROSRENDEZÉS
A valamikori mezőváros köz-
pontja a Duna-parton helyezkedett 
el. Rendszeres kompjárat köz-
lekedik óránként a Csepel-sziget 
(Szigetújfalu) és Ercsi között. Itt 
alakították ki az emlékparkot, ahol 
felállították az I. és II. világháborús 
emlékművet gondozott parki kör-
nyezetben. Későbbiekben a köz-
pont a római katolikus templom 

környékére helyeződött át. Az itt 
található műemlékvédelmi kategó-
riába tartozó építmények a római 
katolikus templom, a Római Kato-
likus Plébánia Fiúiskola, ezen kívül 
a polgármesteri hivatal épülete rep-
rezentálják a régi városközpontot. 
Ezek az épületek és az azóta épült 
lakóházak megjelenésükkel, ren-
dezettségükkel valamint a Templom 
téri dísztér kialakításával méltóság-
teljes térélményt nyújt.
A Fő utca reprezentatív útburko-
latával, parkosításával már városias 
jellegű. Méltóképpen fogja össze 
a régi településrészt az újjal. A 
Tűztornyot a nagyközség geometriai 
központjában lámpával forgalomirá-
nyított útkereszteződéstől kelet felé 
indulva érhetjük el. A Sportcsarnok 
nemzetközi méreteivel büszkesége 
a községnek. A művelődési házzal 
szemben a nemrégen kialakított szé-
pen parkosított Március 15. tér a 
Petőfi szoborral, távolabb a Hungá-
ria Biztosító irodaháza fogadja a lá-
togatót. A mostani községközpont 
épületei méreteikkel, külső megje-
lenésükkel méltóak a városi ranghoz. 
A jelenlegi központtól a Duna-part 
irányába haladva az Eötvös utcában 
található az Eötvös Múzeum és a 
Helytörténeti Múzeum, valamint 
a Helyőrségi Csapatmúzeum. A 
központtól nincs messze az Egés-
zségház épülete, előtte parkkal, 
szoborral.

Forrás: www.ercsi.hu

HALMAZTELEPÜLÉSBŐL 
RÉGIÓKÖZPONT

Ercsi Fejér megye északi csücskében, a Duna jobb partján he-
lyezkedik el. A város állandó népességének száma 8. 364 fő, 
melyből 527 fő a várost két oldalról közre fogó külterületen 
él.  A 6-os számú főközlekedési út keresztül szeli a várost, nyu-
gati irányban Ráckeresztúr irányában közúti összeköttetése van 
a 7-es számú főúttal és az M7-es autópályával. Átlagos vonzáskörzete: hét telepü-
lés (Ráckeresztúr, Martonvásár, Tordas, Iváncsa, Besnyő, Beloiannisz, Adony).



– Emellett gondolom volt más 
beruházásuk is?
– Nagy hangsúlyt fektettünk az út-
hálózatunk javításárra. A 2003-as 
esztendőhöz képest tavaly három-
szor annyit fordítottunk útjaink kor-
szerűsítésére.  A Fejér Megyei Köz-
útkezelő Kht.-vel együttműködve a 
7-es főút korszerűsítése is folytató-
dott. A 7,5 tonnás súly- és a 40 
kilométer/órás sebességkorlátozást 
követően idén új gyalogátkelőhe-
lyeket és terelőszigeteket alakítottak 
ki. Tavaly többször egyeztetünk a 
MÁV Rt.-vel. A vasúttársasság a 
Velencei-tavi vasútvonal átalakítá-
sával kezdi felújítási programját. A 
Dinnyés-Kápolnásnyék szakaszon 
minden megállóhely és állomás 
megújul, több helyen új, korszerű 
gyalogos-átkelőhelyeket alakítanak 
ki.  A felújított állomásokon a 
mozgáskorlátozottak és a babakocsit 
toló édesanyák egyaránt könnyen, 
akadálymentesen közlekedhetnek, 
az aluljáróknál rámpák és liftek segí-
tik majd az átkelést. 

– A Velencei-tó partja kiemelt 
idegenforgalmi jelentőségű. Itt 
milyen fejlesztések várhatók?
– Sikeresen vettünk részt több 
pályázaton. A Velencei-tó menti 
szennyvízelvezetési hálózat kiépíté-
sére 5,8 milliárd forintos támogatást 
nyertünk a tókörnyéki települé-
sekkel. Dinnyés városrészünk még 
nincs rákötve a csatornahálózatra, 
de két éven belül itt is megvalósul 

a szennyvízelvezetés.  Mindemel-
lett kidolgoztunk egy szabályozási 
tervet, melyet januárban képviselő-
testületünk elfogadott.  Döntésünk-
kel szabályoztuk a fürdő környékét, 
ahol a jövőben egy olyan önálló vá-
rosrészt szeretnénk kialakítani, mely 
egyszerre lesz idegenforgalmi- és 
lakóövezet. A helyi földtulajdo-
nosoknak lehetőséget biztosítunk, 
hogy felparcellázzák területüket, és 
értékesíthessék lakóingatlanként. 
Fontosnak tartom, hogy a fiataloknak 
lehetősége legyen városunkban lete-
lepedni, és tanulmányaik után minél 
többen visszatérjenek Gárdonyba.

– Gárdony kistérségi központ. 
Milyen feladatok adódnak 
ebben?
– Év elején kialakítottunk egy új 
közösségi közlekedési rendszert. 
Az Alba Volán Rt.-vel együtt-
működve egyszerre oldottuk meg 
Gárdony helyi közlekedését és a 
tókörnyéki összeköttetést. A rend-
szerbe bevontuk Zichyújfalut is, 
ahova korábban - Fejér megyében 
egyedülállóan – nem voltak busz-
járatok. Javult Székesfehérvár és 
Budapest megközelíthetősége is.  
Kiemelkedő eredmény még, hogy 
2004-ben először rendeztük meg 
az Édes-Vízi Fesztivált, mely tíz 
napon át, több helyszínen zajlott, és 
változatos, színvonalas előadásokkal 
várta az érdeklődőket.  Októberben 
a Velencei-tavi Turisztikai Egyesület 
hasonlóan nagy kezdeményezésének 

házigazda szerepét vállalta fel váro-
sunk. Az országos festőversenyen 
több, mint 60 művész vett részt, 
akik a verseny alkalmával még job-
ban megismerhették a Velencei-tó és 
környezete szépségét. 
Az idegenforgalom fellendítésében 
jelentős szerepet vállal a 2003-ban 
működésnek indult gárdonyi Tourin-
form Iroda is. Büszkék vagyunk az 
iskoláinkra, ahol magas színvonalon 
folyik az oktatás. Ezeket az épületeket 
a közeljövőben tantermekkel és egy 
tornacsarnokkal szeretnénk bővíteni.
 
– Mik az elkövetkező időszak 
feladatai?
- Egy új centrum kialakítását tervez-
zük az Agárdi Termál- és Gyógy-
fürdőnél, mely a Velencei-tavi tele-
püléseknek közigazgatási központja 
lenne.  A fürdőhöz tartozó mint-
egy 9,5 hektáros területet az állam 
az önkormányzat tulajdonába adja. 
Várhatóan befektetők bevonásával 
újabb medencék, élményfürdők és 
tropicarium épül.  A tervek szerint 
egy négy csillagos szálloda és egy 
öt csillagos kemping is kialakításra 
kerül. Szeretnénk minél előbb kor-
szerűsíteni a művelődési házunkat.  
Természetesen ezzel még nem zárul 
le az előttünk álló fejlesztések sora, 
nagyon sok feladat vár ránk a kö-
zeljövőben, de úgy gondolom, 
hogy végre jó irányba haladunk.

VÉGRE ELKÉSZÜLT A FÜRDŐ 
„Az Agárdi Termál- és Gyógyfürdő Gárdony Város Önkor-
mányzatának eddigi legnagyobb beruházása, mely Fejér 
megyében is kiemelkedő jelentőséggel bír; egyedülálló a gyó-
gyászati és a fürdőfejlesztések terén. Az új főépület, a külső 
és belső medencék befejezése után most a szauna-épület-
együttest alakítják ki. Eközben a fürdő folyamatosan nyitva 
van, hétvégenként teltházzal működik.” – kezdte beszélgeté-
sünket Szabó István, Gárdony polgármestere.

Lepsics Gergő
lepsicsgergo@regioregia.hu





INFRASTRUKTÚRA

A mintegy 11 km hosszúságú 
hálózat 740 család ellátását szol-
gálja. A hálózatra való csatlakozás 
intenzíven indult meg. A lehetséges 
bekötések elvégzése után a város 
ellátottsága közelíteni fogja a 90 
%-ot. A hálózatépítés nyomvo-
nalának végleges helyreállítására, az 
utak és közterületek rendbetételére 
a tavasz folyamán, legkésőbb nyár 
elejéig kerül sor. A beruházás 
végleges lezárása közel 350 M Ft 
értékű munka elvégzését fogja je-
lenteni. 
A város közelmúltban kialakított, 
és már csaknem teljes egészében 
beépített új lakóterületein folytató-
dik az infrastruktúra megvalósítása. 
Az ún. Béke lakótelepi területen 
út- és járdaépítésre, térburkolásra 
kerül sor. Az Álmos vezér utcai 
új lakóterületen a csapadékvíz-
elvezetés rendszerének végleges 
kialakítását, illetve a biztonságos 
gyalogos közlekedés feltételeinek 
megteremtését tervezzük. Számí-
tások szerint közel 20 M Ft-os 
beruházás valósul meg az említett 
területeken.
A város ún. Homoki temetőjében 
befejeződik az új ravatalozó 
épület elmúlt évben meg-
kezdett kivitelezése. A kor-
szerű, esztétikus megjelenésű 
épület méltó körülményeket 
fog biztosítani a szertartások 
lebonyolításához. Használatba 
vételével a város lakosságának 
régi és jogos igénye teljesül. A 
beruházás teljes költsége mint-
egy 20 M Ft-ot fog kitenni. 

IPARFEJLESZTÉS
A város legjelentősebb ipar-
területén egy már ott működő 
vállalkozás több milliárd Ft ér-
tékű fejlesztést kezdett meg az 
év elején. Az új üzemcsarnokok 
megvalósításával és technológia 
telepítésével új munkahelyek te-
remtésére és a vállalkozás termelő 
kapacitásának többszörözésére 
kerül sor. Az üzemelés alapvető 
feltételeit biztosító infrastruktúra 
megvalósítására önkormányzati 
beruházásban fog sor kerülni. 
Az elvégzendő útépítés, csapa-
dékvíz-elvezetés, ivóvíz ellátás, 
szennyvízelvezetés, és gázellátás 
összes költsége közelíteni fogja a 
90 M Ft-ot. 

TELEPÜLÉSRENDEZÉS
Elkészült a város központjában levő 
park és környezete - Szt. István tér 
és Kapucinus tér - rendezésének 
terve. A terv alapján lehetőség van 
arra, hogy a park, a közlekedési 
területek szakaszos rendbetétele 
megkezdődjön. A városi önkor-
mányzat képviselő-testületének ide 
vonatkozó döntése után a kivitele-
zés megindul.

A Polgármesteri Hivatalnak ott-
hont adó Láncos-kastély és az 
attól délre fekvő terület komplex 
rehabilitációjának tervezése foly-
tatódik. A cél az, hogy városi és 
kistérségi kereskedelmi, szolgáltató 
és igazgatási funkciók ellátására 
alkalmas, esztétikus településköz-
pont valósuljon meg. A terüle-
ten tulajdonnal rendelkezőkkel, 
tevékenykedőkkel és jövőben 
tevékenykedni akarókkal többször 
és szorosan egyeztetett koncepció 
megvalósítására pályázati támoga-
tás igénybe vételével fog sor kerül-
ni. Sikeres pályázat esetén a becs-
lés szerint közel 3 Mrd Ft értékű 
fejlesztés két év alatt zajlik le. 

LAKÓTELKEK
Az elmúlt évben gyakorlatilag 
elfogytak az újonnan kialakí-
tott lakótelkek. A lakásépítés 
iránt megnyilvánuló nem lan-
kadó igényeket figyelembe véve a 
város új lakóterületek kialakítását 
készítette elő. A számításba vett 
három területen együttesen mint-
egy 240-250 db lakótelek ala-
kulhat ki. A program előzetesen 
becsült költségeire figyelemmel 
az önkormányzat a végrehajtásba 

külső befektetők bevo-
nását tervezi. Megfel-
elő befektetői ajánlat 
esetén a telekalakítás, az 
infrastruktúra kiépítése 
megkezdődhet, az első új 
lakótelkek értékesítésére 
várhatóan az idei év első 
felében kerülhet sor. 

Forrás: www.mor.hu

MÓR  2004-BEN
Az elmúlt évben kezdődött meg a város jelentős területein, a 
József Attila u. és a Kossuth L. u. környezetében a szennyvíz-
csatorna-hálózat kivitelezése. A rendszer üzembe helyezésé-
re, használatba vételére az ősz folyamán sor került.



– Miről mesél a múlt?
– A Mezőföld nyugati peremvidékén 
kialakult település évezredek óta la-
kott. Régészeti adatok, írott források 
bizonyítják az itt megtelepültek és a 
kedvező természeti környezet kap-
csolatát. A föld mélyét vallató régész 
leletek sokaságára talál Polgárdi köz-
igazgatási területén. Kiemelkedő római 
kori lelet a Nemzeti Múzeumban 
őrzött ezüst tripost, s feltehetően erről 
a területről származik a Seuso-kincs is. 
A római kori tárgyak mellett igen érté-
kesek a középkori leletek. A közép-
korból három települést ismerünk név 
szerint a mai határban: Cinca, Polgárdi 
és Bökény-somlyó. Ezek helyét, a ré-
gészeti kutatás megnyugtatóan tisztáz-
ta. Erzsébetpusztán középkori kardot, 
zablákat és sarkantyúkat találtak. Az 
államalapítás után a Polgárdi-Kőhegyen 
épült fel Szent István király testőrpa-
rancsnokának rezidenciája, melynek 
szomszédságában klarissa rendi kolos-
tor helyezkedett el. A XIV. század 
végétől 1945-ig Polgárdi története 
egybekapcsolódott a birtokos Batt-
hyány család históriájával. Az érzelmi 
és tudati kötődések napjainkig eleve-
nen hatnak. Városunk történetében je-
lentős fejezetek kötődnek a nemzeti 
függetlenséghez, szabadság-küz-
delemhez. A Rákóczi-szabadságharc 
időszakában lakói a kurucok híveinek 
bizonyultak, az 1848-1849. évi 
forradalom és szabadságharc összefo-
gásra késztette a lakosságot. Történelmi 
kötődésünk a nemzeti függetlenséghez 
megmutatkozott 1956-ban is.

 – Melyek Polgárdi nevezetes-
ségei? 
– A református és a római katolikus 
templom, az 1830 körül épült 
földszintes gazdasági épület, a volt 
Batthyány vadászkastély, amely ma 
részét képezi a Fővárosi Szociális 
Otthonnak, a Somlyóhegyi monos-
torrom középkori falu maradványa. Itt 
található Közép-Európa legmagasabb 
fája – amely sajnos már kiszáradt 
– a híres mamutfenyő a volt Batthyány 
kastély közelében. Itt nyugszik gróf 
Andrássy Gyula, a monarchia utolsó 
külügyminisztere is. A Batthyány csa-
lád intézőjének leszármazottainál talál-
hatók azon értékek, amelyek egy része 
Batthyány Lajos miniszterelnökünkhöz, 
másik része pedig a Batthyány csa-
lád híres festőjéhez, gróf Batthyány 
Gyulához kötődnek. A település jel-
képeit (címer és zászló) 1992- ben 
alkotta meg a képviselő-testület. A 
történelmi múlthoz és a gazdasági 
viszonyokhoz kötődik Polgárdi címere. 
A pajzs első mezőjében zöld halmon, 
kék háttérben arany színű gabonakéve, 
a második mezőben a Batthyány csa-
lád címerének fő motívuma, a fiókáit 
saját vérével tápláló pelikán látható. 
Polgárdi 1997. július 1-jétől városi 
rangot kapott.

– Mi volt az elmúlt év legfonto-
sabb eseménye Polgárdiban?
– Feltétlenül az Aradi Ignác Kultúrház 
avatása. 1935. június 26-án született 
a Kossuth utcában ez a közel 70 éves 
épület. Merem állítani, hogy Polgárdi 

minden lakosának jelent valamit. Kinek 
a szórakozást, az ifjúsági programok 
virágzását, sajnos nekünk fiataloknak 
csak a romos falakat. A bedobált ab-
lakok takartak egy olyan múltat, amely 
nem méltó arra, hogy említést tegyünk 
róla. Most, hét évtized után, mindent 
megpróbáltunk helyrehozni, törölni a 
rosszat, és csak a jóra emlékezni egy 
kis megnyitó műsorral, amelyet Polgár-
di város képviselői és a kulturális élet-
ben aktívan részt vevő lakosai állítottak 
össze.2004. augusztus 15-én a friss 
falak között megkezdődött az újjászü-
letett épület méltó ünnepi átadása. 
Bogó István plébános úr ismertette rö-
viden a kultúrház múltját, létrejöttének 
szívmelengető történetétől a rendszer 
elsöprő viharáig. De mind nyugodt 
szívvel tudtuk újból magunkénak ezt 
a helyiséget, amelyre pecsétet tett a 
szenteltvíz, mellyel meghintették az 
emléktáblát és az épületet, így tiszte-
legve a múltnak és utat adva a szentelt 
jövő virágzásának! 
Az új művelődési ház, amelyre a pénzt 
kaptuk, otthont fog adni a nem világi 
kulturális célú rendezvényeknek, a 
házasságkötő teremnek. Megosztva 
használhatják a polgárdi egyesületek 
őket. Egy tiszta falak között elhang-
zott méltó megnyitó után tekintünk 
bizakodva a jövőbe, és állunk a 
kihívások elé, hogy a polgárdi ifjúság 
és kultúra ismét otthonra találjon egy 
erre hivatott helyen, az Aradi Ignác 
Kultúrházban. 

POLGÁRDI, AZ EGYKORI  
BATTYHÁNY-BIRTOK

Polgárdi Fejér megyében, Budapesttől 80, Székesfehérvártól 
pedig 15 km-re délnyugatra, a Mezőföld termékeny síkvidékén 
terül el. Népessége meghaladja a hatezer főt. Kiváló közleke-
dési feltételekkel rendelkezik, egyik előtelepülése a Balaton-
nak. A Balatontól mindössze 12, a Velencei-tótól is csupán 25 
km-re terül el. Borbély István polgármester mutatta be számunkra a várost.

Lepsics Gergő
lepsicsgergo@regioregia.hu



– Milyen infrastrukturális beru-
házásokat sikerült megvalósíta-
ni 2004-ben?
– Jelentős előrelépés volt a város 
életében az, hogy a tizenkét leg-
rosszabb állapotban lévő utcánk 
kapott űj aszfaltborítást. A helyi 
tömegközlekedés színvonalának eme-
lésére tízmillió Ft. pályázati forrást 
használtunk fel, ami hét új buszvárót, 
egy buszfordulót és 3 további utca 
felújítását jelentette. Városunk leg-
nagyobb temetőjében új ravatalozó 
előtetőt építettünk, a három másik 
temetőben hasonló felújítását ebben 
az évben tervezzük. Sárbogárdon tíz 
választókerület számára, a lakosságtól 
számától függően, tízmillió forintot 
biztosítottunk, hogy a helyi lakosság 
és körzeti képviselők bevonásával 
a legfontosabb megoldásra váró 
problémára tudják fordítani. Ezt az 
összeget jövőre 12,5 millió forintra 
módosítjuk. 
A 2003-as év végén az önkormány-
zat vásárolt lakóházak kialakítására 
alkalmas telkeket. Hét telket sikerült 
kialakítani, amelyeket elsősorban 
helyi fiatal családosoknak szeretnénk 
értékesíteni. Megépült az év során 
egy tornaszoba, ezen kívül jelentős 
pályázati pénzt nyertünk két sárszent-
miklósi sportlétesítmény felújítására 
is. Az egyik az öltöző, a másik egy 
40x20 méteres sportpálya megépí-
tése. A két létesítményt szeptember 
ötödikén adtuk át.
A választási programunkban, hogy 
három játszóteret építünk, ebből 
kettőt a tavalyi évben sikerült megva-
lósítani, szerepel a harmadik sőt egy 

negyedik is, ami a legnagyobb lesz, 
még nincsen teljesen készen, de idén 
ezeket is be fogjuk fejezni.

– A foglalkoztatás nem mai 
probléma Sárbogárdon.
– Sajnos az elmúlt két évben az 
önkormányzat áttörést nem tudott 
elérni a foglalkoztatáspolitikában. 
Volt azonban egy kis szerencsénk: 
egy holland cég egy itteni vál-
lalkozás termékeit megismerve idete-
lepített egy üzemet, melyben csak-
nem kétszáz embert foglalkoztatnak. 
Ez azonban nem a mi eredményünk, 
hanem az itt dolgozó emberek által 
előállított minőségi termékeké. A volt 
szovjet laktanya helyén jelenleg egy 
nyomda működik, magánkézben. Van 
egy terület Sárbogárdon, amely al-
kalmas egy másik ipari park kialakítá-
sára, ennek egy része jelenleg szintén 
magánkézben van. Az illető cég egy 
20 hektáros, teljes infrastruktúrával 
ellátott terület tulajdonosa. Eddig 
még egyetlen befektetővel sem tudtak 
megállapodni, mivel nekik egyik sem 
volt megfelelő. Úgy 
döntöttünk, hogy sa-
ját kezünkbe vesszük 
az irányítást, ezért 
megvásároltunk a 
meglévő 5 hek-
táros terüle-
tünk-

höz még 5 hektárt. A fennma-
radó 10 hektár tulajdonosával nem 
tudtunk megegyezni ezért, kisajátítási 
eljárást indítottunk. Így a teljes terü-
letet tudjuk majd a kis- és középvál-
lalkozásoknak bérbe adni. Reméljük, 
ez egy csábító lehetőség lesz azért 
is, mivel a leendő M8-as autópálya 
nyomvonala a szóban forgó terület 
mellett fog lehaladni.

– Az ipartelepítés mellett a 
városképre is kell gondot for-
dítani. 
– Igyekszünk a nagy beruházások 
mellett nem elfeledkezni a városszépí-
tésről sem. Sárbogárdnak a 2005-ös 
évben végre lesz egy méltó postája, 
melynek alapkőletétele augusztus 20-
án történt. Ha az építkezés továbbra 
is ilyen jól és gyorsan halad, akkor 
március 15-én az átadás is megtör-
ténhet. Az év folyamán a város fő-
terét és a gimnázium valamint a szak-
rendelő közti járdát teljes hosszában 
fel tudjuk újítani. 13 millió forintért 
utcabútorokat is vásárolunk.
A hivatal informatikai hálózata is 
cserére szorul de, konkrétumokat 
ezzel kapcsolatban még nem tudok 
mondani. Az útjaink felújítására to-
vábbi 35 millió forint önkormányzati 
forrást szeretnénk folytatni, ehhez a 
kormány azon ígéretét akarjuk hasz-
nálni, miszerint minden forint mellé 
adnak még egyet. Még rengeteg 
tennivalónk van, és igyekszünk le-
hetőségeinkhez mérten a legtöbbet 
tenni Sárbogárdért.

MÉG RENGETEG A TENNIVALÓ
A legnagyobb beruházásunk 2004-ben a szennyvízhálózat 
bővítése és a szennyvíztisztító telep felújítása, kapacitásának 
50%-os bővítése volt, ez megközelítőleg 1,1 milliárd forintot 
emésztett fel. A munkák már majdnem befejeződtek, már csak 
néhány apróbb helyreállítás van hátra. A beruházás 1240 ingat-
lant érint – nyilatkozta lapunknak Juhász János polgármester.

Cseh Teréz
csehterez@regioregia.hu



– Hogyan kívánják fejleszteni 
a város idegenforgalmi vonz-
erejét?
– Köztudott, hogy az önkormányzat 
2002-ben egy termálkutat fúratott. 
A természeti kincs kiaknázása érde-
kében különböző befektetőkkel 
kötöttünk megállapodásokat, 
melyek értelmében 2006-ra egy 
termálfürdő - élményfürdővel és 
járóbeteg ellátással -, valamint két 
apartmanház és egy szálloda épül 
Velencén. A kút véglegesen az ön-
kormányzat tulajdonát képezi, ezért 
az ezzel kapcsolatos munkákat és 
engedélyeztetéseket mi végezzük. 
Reméljük, ez a beruházásunk to-
vább növeli idegenforgalmunkat.

– Milyen fejlesztéseket valósí-
tottak meg 2004-ben?
– Tavaly sok hosszabb távú fej-
lesztésbe, beruházásba kezdtünk 
bele. Az egyik legnagyobb, hogy 
a tó-környéki önkormányzatokkal és 
az ÉDV Rt-vel közösen konzorci-
umot hoztunk létre, és pályáztunk a 
szóban forgó települések szennyvíz-
hálózatának korszerűsítésére. Ezen 
a pályázaton mintegy 5,2 milliárd 

forintot sikerült nyernünk, és már 
ebben az évben elkezdődhetnek a 
munkálatok. 
Kerékpárutunkat egy szakasszal 
ismét meghosszabbítottuk, a 
strandokra mindig sokat költünk, a 
kikötő felújítását a jövő évre ter-
vezzük. Ezek közben folyamatosan 
zajlik intézményeink korszerűsítése. 
Egy négyéves beruházás keretében 
épült egy vízisípálya is, melynek 
kialakításához bevontunk magán-
tőkét is. A pálya idén tavasszal 
kezdi meg a működést. Hagyomá-
nyosan sokat költünk a virágosításra, 
a közterületek szépítésére is, hiszen 
a hírnév kötelez. 2000-ben meg-
nyertük a Virágos Magyarországért 
környezetszépítő versenyt, 2001-
ben pedig elnyertük az Európai 
Ezüst Díjat.
Nagy feladatként állt előttünk a 
7-es út átépítése, ezt az illetékes 
minisztériummal együttműködésben 
sikerült megvalósítani. Az önkor-
mányzat kiépítette a közvilágítást, 
az út mellett állami pénzből pedig a 
gyalogátkelőket alakítottunk ki.
Októberben adtuk át a Babák 
Játszóterét, melyet a baptista egy-

ház segítségével 
hoztunk létre. 
Már második 
éve egy nagyon 
kedves program 
zajlik városunk-
ban. Minden 
újszülött kap az 
önkormányzattól 
egy rózsatövet, 
amelyet a szülők 

ültetnek el a Babák Rózsakertjében. 
Nagy népszerűségnek örvend ez a 
gesztus, és már azoknak a gyerekek-
nek is ültettek rózsát, akik korábban 
születtek, így koruknál fogva nem 
volt erre lehetőségük. 

– Milyen feladatok állnak az 
önkormányzat előtt?
– A jövő év legfontosabb feladata 
az iskolánk korszerűsítése. Jut már 
időnk az eddigiekhez képest kicsi, 
de az embereket leginkább érintő 
munkák elvégzésre is. A diákok ide-
gen nyelvű tankönyveinek költségét 
az önkormányzat átvállalta, ezzel is 
próbáljuk ösztönözni őket, hiszen a 
mai világban a nyelvtanulás nagyon 
fontos. Az iskola épületét az elmúlt 
évben vásároltuk meg, ami jövő 
szembotjából lényeges, mert így már 
tudunk a fejlesztésével is törődni. 

– Milyen programok várják a 
Velencére érkezőket?
– Májustól októberig tele vagyunk 
különféle programokkal. A minden-
hol megrendezésre kerülő nemzeti 
ünnepeken kívül az év első rend-
ezvénye nálunk az Orbán-nap, ami 
a bor ünnepe. Ha az időjárás enge-
di, júliustól a nyári színház előadásai 
várják a helybelieket és a turistákat. 
Augusztusban rendezzük meg a 
háromnapos mazsorett- és fúvósze-
ne fesztivált, ami 2004-ben egy-
beesett városavató ünnepségünkkel. 
Szeretettel látjuk idén is valamennyi 
visszatérő, és új vendégünket!

MAGYAR VELENCE
A Velencei-tó Fejér megye legszebb üdülőkörzete. Főváro-
sa Velence, amely 2004-ben nyerte el újra (hiszen a kö-
zépkorban oppidum, azaz mezőváros volt) a városi ran-
got. Számos rendezvény zajlott az ünnep jegyében, jelen 
alkalommal azonban a dolgos hétköznapokról beszélget-
tünk Oláhné Surányi Ágnes polgármesterasszonnyal.

Lepsics Gergő
lepsicsgergo@regioregia.hu





– Mennyit lépett előre Tatabá-
nya 2004-ben?
– Elsősorban kisebb, ám komoly 
forrásigényű beruházásokat hajtottunk 
végre. Ilyenek az orvosi rendelők fel-
újítása, játszóterek építése, a városré-
szi központok tereinek megújítása, az 
óvodákban játszóudvarok, tornaszo-
bák kialakítása, és komoly feladatot 
jelentett iskoláinknál a szinten tartás. 
Bár kormányzati támogatás hiányában 
nem sikerült autógyárat csábítanunk 
a városba, az ipartelepítés, a gaz-
daságfejlesztés összességében sikeres 
volt. Ipari parkunkba folyamatosan 
érkezik a működő tőke, és maga a 
park Környe irányába átlépte a város 
közigazgatási határát. A régebben itt 
lévő cégek új csarnokokat építenek, 
és megkezdte működését a papírfel-
dolgozó Ratlafac és a szélvédőgyártó 
AGC az üzemcsarnok építését. A 
víztisztítás területén tevékenykedő 
ZENON megindította a kutatásfej-
lesztést, és két nagy logisztikai beru-
házás is elkezdődött. Pozitív, hogy 
jelentősen nőtt a helyi adóbevétel, 
negatív viszont, hogy az adóerős-
séget figyelembe véve változott az 
állami támogatások módja. Pedig már 
Mária Terézia is megmondta: „Etetni 
kell a juhot, hogy nyírni lehessen!”

– Mi várható 2005-ben?
– A kötelező béremelések ötszázmil-
liós működési hiányt eredményeznek, 
amit részben feladatok leépíté-
sével kell ledolgozni, részben pedig 
takarékos gazdálkodással csökkenteni. 
Feladataink bőven vannak. Vagyon-
értékesítésből folytatjuk az oktatási 

intézmények felújítási programját. 
Szükség van mozira, strandra, uszo-
dára, focicsapatra. Reméljük, nyug-
vópontra jut a rendezvénycsarnok 
kérdése, szórakoztató központ épül 
az OBI áruház és a vasút között. A 
regionális útfejlesztési alap segítsé-
gével – amely minden forintunkhoz 
még egyet hozzátesz – folytatjuk 
útjaink felújítását.

– Nem lehetne EU-s forrásokra 
pályázni?
– Az EU-s pályázatoknál két témát 
preferálnak. Az egyik a környezet-
védelem, az ilyen jellegű beruhá-
zásokat az évek folyamán önerőből 
elvégeztük. A másik az informatikai 
oldal, ami veszélyes csapdákat rejt. 
Ha nyer valaki, mondjuk 500 milliót, 
és beszerez szoftvert és hardvert, az 
nagyon szép dolog. Ugyanakkor egy-
két év alatt olyan ütemben fejlődik a 
számítástechnika, hogy cserére van 
szükség, amely már az önkormányzat 
büdzséjét terheli, így előbb-utóbb 
jóval nagyobb a veszteség, mint a 
nyereség. Ez utóbbi az Unió kö-
zösségpolitikai céljait segítené, de 
óriási veszélyeket is rejt magában az 
emberek közvetlen befolyásolása, az 
erőteljesebb fogyasztói magatartásra 
való késztetés tekintetében. Nekem a 
közösségi politika inkább az intézmé-
nyek felújítását és működtetését, vagy 
pedig akadálymentesítését jelenti.

– Nincs is beadott pályázatuk?
– Természetesen van, mégpedig 
bírálat alatt van a térségi integrált 
szakképző központ létrehozására 

beadott nyolcszázmilliós pályázatunk. 
Reméljük, szeptemberben beindulhat 
a Bánkiban az új rendszerű oktatás 
az elektronika és a gépészet terén. 
Gépek, eszközök, berendezések 
vásárlásával erősítjük a műszaki szak-
képzés gyakorlati oldalát, hogy a 
végzősök felkészültsége és a munka-
adók elvárásai találkozzanak. Ehhez 
természetesen szükség van a tanárok 
átképzésére, oktatási csomagok ki-
dolgozására. A cél a specializálódás, 
az átfedések kiszűrése, a hatékonyabb 
forrásfelhasználás.

– Kik tettek tavaly legtöbbet 
Tatabánya hírnevének öregbí-
téséért?
– Kiemelném a Peron Music Ala-
pítványt, amely rengeteget tesz 
elsősorban a fiatalok szórakozása, a 
kulturált szabadidő eltöltése és te-
hetséggondozása érdekében. Másik 
csoportunk a Fesztivál Fúvós Zenekar, 
amely harmadszor szerezte meg a leg-
magasabb szakmai minősítést. Meg 
kell még említeni a Bányász Néptánc-
együttes kezdeményezését, a Déva 
gálát, amelynek bevételét a csán-
góföldi magyar oktatási intézmény 
létrehozásán fáradozó Dévai Szent 
Ferenc Alapítványnak ajánlják fel. Kí-
vánom, hogy önzetlen működésüket 
az új évben is töretlen lelkesedéssel, 
eredményességgel folytassák! S ne 
feledkezzünk meg városunk szülött-
jének az Oscar-díjas Szabó István 
új filmjének a Csodálatos Júliának 
világraszóló sikeréről sem.

ÚJ RENDSZERŰ SZAKKÉPZÉS TATABÁNYÁN
Csak rosszabb év ne jöjjön – kezdte beszélgetésünket 
Bencsik János polgármester, aki szerint tizenhárom éve 
folyamatosan csökken a város központi támogatása, így 
szűkülnek a költségvetés lehetőségei. Ugyanakkor a ne-
hezedő gazdasági körülmények ellenére biztosítani kell a 
megfelelő szolgáltatási színvonalat.

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu





– Mekkora traumát okozott a 
városnak a Bábolna Rt. végel-
számolása?
– Önkormányzati szempontból nincs 
okunk panaszra, hiszen az iparűzési 
adó 100%-át befizette tavaly az 
rt., így a költségvetésünk, gazdálko-
dásunk kiegyensúlyozott volt. Ugyan-
akkor sok embert bocsátottak el. Az 
első hullámban elküldött 450 főből 
– akik elsősorban betanított munkát 
végeztek – háromszáznak a visszafog-
lalkoztatása megoldott az új cégnél, 
ám az elbocsátott adminisztratív és 
informatikai területen eddig dolgozók 
kb. 170 fős munkanélküli tömege 
gondot okoz. A munkaügyi központ 
helyi kirendeltséget hozott létre a fog-
lalkoztatási problémák megoldására. 
Azt jelenleg még nem tudjuk felmérni, 
hogy a kis- és közepes vállalkozásokra 
– akik szinte valamennyien függtek 
valamilyen szempontból a Rt.-től 
– milyen hatással lesz a végelszámo-
lás, illetve az átalakulás.

– Jutott-e elég pénzük intézmé-
nyeik fenntartására?
– Hála istennek, jutott. Intézménye-
ink működése, a közalkalmazottak és 
köztisztviselők bérének biztosítása 
(mintegy 150 fő) megoldott, zök-
kenőmentes. A beütemezett fel-
újításokat elvégeztük. Az óvodában 
nyílászárók cseréjére, szigetelésre és 
színezésre, oktatási intézményeinkben 
új eszközök beszerzésére, az iskolában 
folyosói szekrények és táblák cseréjére 
került sor. A kistérségi pályázat száz-

milliójából 13 jutott nekünk, ezen 
tornaszobákat újítottunk fel, gyógy-
pedagógiai, fejlesztéspedagógiai 
eszközöket szereztünk be. Sor került 
a családsegítő akadálymentesítésére, 
számítógépek beszerzésére, és sikerült 
lecserélni az egészségügyi központ 
autóját is. Ugyanide sikerült vásárol-
nunk egy defibrillátort is. Felújítottuk 
az Ady utcát, és a polgárőrség is új 
autóhoz jutott pályázati segítséggel. 
Bérlakásokat adtunk át, és az új teme-
tő mellett harminc férőhelyes parkolót 
alakítottunk ki. Úgy érzem, az apró 
lépések taktikájával Bábolna fejlődése 
egyenes vonalú, töretlen.

– Mik az elkövetkező időszak 
feladatai?
– Hónapokon belül elkészül Bábolna 
hosszabb távú komplex városfejlesztési 
koncepciója, amely azt a célt szolgálja, 
hogy pályázni tudjunk nagyobb léptékű 
EU-s források elnyerésére. A terület- és 

gazdaságfejlesztés fő irányvonala ipari 
területeinkre új befektetőket csábítani. 
Idegenforgalmi szempontból fő célunk a 
gyógyfürdő kialakítása, a gyógyturizmus 
meghonosítása városunkban. A köz-
igazgatásban a papírmentes hivatal, az 
elektronikus önkormányzat megvalósítá-
sát, kulturális területen a szabadidőköz-
pont korszerűsítését, a sport vonalán 
– a Bozsik-program alközpontja va-
gyunk – műfüves focipálya, uszoda épí-
tését, az oktatásban pedig – a meglévő 
középfokú intézmények (lovasiskola, 
esti gimnázium) fejlesztésével – térségi 
központi szerepkörünk erősítését tartjuk 
stratégiai feladatnak.

– Kikre lehetnek ma büszkék 
Bábolnán?
– Ki kell emelnem nyugalmazott ta-
nácselnökünket, Szakács Ferencet, 
akit az önkormányzat felterjesztésére 
idén augusztus 20-án a BM Közszol-
gálatért Érdemjel Ezüst Fokozatával 
tüntettek ki. Kulcsfontosságú a város 
életében a Sáhó András parancsnok-
sága alatt működő polgárőrség, amely 
kiváló munkakapcsolatban van a köz-
biztonsági-, értékvédelmi- és rendvé-
delmi szervekkel, és tevékenységüket 
számos kitüntetéssel ismerték már el. 
Ám a többi civil szervezet is sok-
at tesz, hogy közösségi és kulturális 
programjaink (kukoricafesztivál, majá-
lis, muzsika hangja, József Attila-év) 
rendben, minél magasabb színvonalon 
valósuljanak meg.

SORSFORDÍTÓ ÉV BÁBOLNÁN 
Két éve ünnepeltük Bábolna várossá válását. Az ünnep 
ideje mára elmúlt, 2004-ben megindult a környék gazda-
sági életét alapvetően meghatározó Bábolna Rt. végelszá-
molása, amely számos kisebb vállalkozás életére hatott 
negatívan. Ugyanakkor az új társaságot, a régi cég nyere-
séges ágazatait összefogó Bábolnai Élelmiszeripari Rt.-t 
hamarosan privatizálják, így Kovácsné dr. Horváth Klára 
polgármester szerint nincs ok aggodalomra.

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu





EGÉSZSÉGÜGY, SPORT, 
KULTÚRA

A polgármester úr elmondta, hogy 
jövőre 3-3,5 milliárd forintos 
költségvetés tervezhető. A neve-
lés-oktatásban jelentős a kiadások 
csökkenése, mivel az Erkel Ferenc 
Zeneiskola és a Dózsa György 
Általános Iskola megyei működte-
tésbe került. 
Az egészségügy ágazatában 
örömteli dolog a kórház felújí-
tása, amely összességében 800 
millió Ft, ennek 60%-a ezt az 
évet terheli, a kisebbik hányad 
a jövő évre esik. A kórház ön-
kormányzati tulajdonú közhasznú 
társaság lesz ugyanúgy, mint a 
szakrendelő. Jelentős beruhá-
zások történtek a sport terü-
letén is (stadionrekonstrukció, 
műfüves pálya, a sportcsarnok 
felújítása). 
A közművelődés költségei évről 
évre jelentősen növekednek, 
hiszen a művelődési házat mű-
ködtetésre átvette a város, illetve 
a városi tulajdonában lévő köz-
hasznú társaság. Megállapodás 
született a művelődési ház ön-
kormányzati tulajdonba vételére 
vonatkozóan. Ennek jegyében öt 
éven keresztül 13,5 millió Ft-ot 
fizet az önkormányzat a Dorogi 
Szénmedence Kultúrájáért Ala-
pítványnak. Ezt követően az ön-
kormányzat tulajdonába kerül az 
intézmény.

GAZDASÁG
A városüzemeltetés működési 
költségei csökkentek növekedett a 
felhalmozás, több pénzt fordítottak 
a városépítésre, városfejlesztésre. 
Az igazgatás költségei fokozatosan 
növekednek. 
Szociálpolitikai juttatások mértéke 
nagymértékben függ a központi 
költségvetés normatív támogatásá-
tól. Összegszerűségében csökkenő 
tendenciát mutatnak a különböző 
segélyek, juttatások, amelyek fő-
ként család-, gyermek- és idős-tá-
mogatást jelentenek. Az aktív korú 
emberek megélhetését egyre inkább 
a munka világa teremti meg. Ehhez 
kapcsolódóan pozitív fejlemény, 
hogy a SANYO Kft. újabb két 
gyárat épít Dorogon. Az egyik 
már jövő év júniusában átadásra 
kerül: napelemeket fog előállítani. 
/A másik gyár légkondicionálók 
gyártását fogja végezni./ A két új 
gyár több mint 400 új munkahelyet 
fog teremteni.

BERUHÁZÁSOK
A beruházások, felújítások kö-

zött szerepel az Ady Endre utcai 
partfal építése, amely pályázati 
pénzből valósult meg, ennek ösz-
szege 57 millió Ft. volt. Így már 
lehetővé válik ennek az utcának a 
csatornázása is. A szilárd burkolatú 
utak számának növelése állandó 
program. Az idén a brikettgyári 
utcák készültek el. 
A legfőbb beruházás a kórház felú-
jítása. A határidőt tartják az építők, 
tehát 2005-ben a bányásznapon 
sor kerülhet az átadásra. 110 ágyas 
egészségügyi intézményről van szó, 
amely belgyógyászati rehabilitációs, 
gerontológiai és ápolási feladatokat 
fog ellátni. 
Kisebb összeget jelentett a távhő-
vezeték egy részének felszámolása. 
2005 októberére készül el a 20 
fős bölcsőde, ehhez pályázaton 
nyert a város 80.632 E Ft-ot. 
A régi bölcsőde egyik felében 
kerül kialakításra, másik felében, a 
tervek szerint az idősek átmeneti 
elhelyezését szolgáló intézmény 
kap helyet. 
Megnyert a város egy regionális 
pályázatot is, amelynek összege 78 

2004 A MUNKA ÉS AZ 
ÜNNEP ÉVE VOLT

Év végén közmeghallgatást tartottak Dorogon. A város 
képviselő-testülete nevében dr. Tittmann János polgár-
mester tájékoztatta a megjelenteket Dorog Város Ön-
kormányzatának 2004. évi költségvetése teljesítéséről, 
a 2004. év felújításairól, beruházásairól, eseményeiről, 
rendezvényeiről, és a városrehabilitációs pályázatról.



millió Ft. Ez a szelektív hulla-
dékgyűjtő rendszer kialakítását 
szolgálja.

HÚSZÉVES JUBILEUM
A városi rendezvényeket illetően 
Dorog várossá avatásának 20. 
évfordulója jegyében telt az év. 
A húszévesek bálja és a jóté-
konysági bál nyitották az évet. 
A Magyar Kultúra Napján is 
az elmúlt húsz évre emlékeztek, au-
gusztus 20-án a nevelési és oktatási 
intézmények munkatársai látogattak 
el Ópusztaszerre, a Megmaradás 
Falához. Az 54. bányásznapon 
az országos központi bányásznap 
is itt került megrendezésre. Ekkorra 
készült el a Szent Borbála templom 
felújítása (14 millió Ft-ba került 
az önkormányzatnak, ugyanekkora 
támogatást nyújtott a főegyház-
megye is), felavatásra került az új 
bányász emlékművet, s a bányászok 
megkapták a Pro Urbe díjat, melyet 

legidősebb és a legfiatalabb képvis-
előjük vehetett át. A város művé-
szei rendeztek közös kiállítást, majd 
a programsorozat zárásaként hely-
történeti vetélkedőn bizonyíthattak 
az általános iskolások, hogy ki tud 
többet a húsz éves városról.

VÁROSREHABILITÁCIÓ
A jövő központi terve nagyszabású 
fejlesztési program: a tervek szerint 
a városrehabilitációs pályázatból 
kerülhet megvalósításra, amelynek 
végső összege 1 milliárd Ft. E-

lemei: Petőfi tér járda fel-
újítás, felszíni vízelvezetés, 
uszodaépítés, a Zsigmondy 
lakótelepi zöldfelület fel-
újítása, játszótér kialakítása 
valamint a parkoló és járda 
befejezése, az Otthon tér 
felszíni vízelvezetése, szilárd 
burkolata, a művelődési ház 
felújítása, a Szent Borbála 
templom előtti tér ren-
dezése. A Jubileum téri 

zöldfelület fejlesztése azt jelenti, 
hogy a jelenlegi faállomány teljes 
kiirtásra kerül, és új faállományt 
telepítenek. Megtörténik a játszótér 
cseréje is. A volt brikettgyári terület 
megvásárlása is tervben van. A 
Bécsi út és a Csolnoki út keresz-
teződésében és a városháza előtt 
körforgalmat alakítanak ki, a Mária 
utcában egy új postát hoznak létre.

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu

Kérjük, engedjék meg, hogy röviden 
bemutassuk Önöknek a vállalkozásunkat:
A Gordius Inox Kft-t 2002-ben alapítottuk, 
dorogi telephellyel. Fő tevékenységi körünk a 
korrózióálló kötőelemek kis- és nagykereskedelme, 
a kötőelem felhasználók igény szerinti kiszolgálása. 

Kiváló minőségű termékeinket közvetlen importból, 
ISO minősítésű gyártóktól szerezzük be, amelynek 
köszönhetően versenyképes árakat és szolgáltatásokat 
kínálhatuk a magyar kötőelem piacon.

- Partner specifikus egyedi árak
- Ingyenes árukiszállítás nettó 30 000 Ft számlaérték felett
- Halasztott számlakiegyenlítés
- Igény szerinti műbizonylatolás (EN 10204/2.2), és költségtérítés ellenében 3.1.B. gyártóműi minőségű tanúsítvány)
- Különleges minőségű korrozióálló kötőelemek (TiGr2, AISI 316L), és feketére kezelt rozsdamentes kötőelemek
- UNF, UNC, Withworth és BSF menetszabványú kötőelemek (horganyzott, rozsdamenetes)
- Besajtolható kötőelemek (horganyzott, rozsdamentes)
- Szakmai segítségnyújtás, felvilágosítás

Tisztelt Partnereink!

Szolgáltatásaink:



– Milyen önkormányzati tá-
mogatást kapnak az eszter-
gomi gyermekek?
– 2005-től indult a Szent Miklós 
Alap Esztergomi Gyermekekért el-
nevezésű programja, melybe az idei 
első újszülöttek már bekerültek. 
Az önkormányzat célja, hogy az 
itt született gyermekek nagykorúvá 
válásuk után segítséget kapjanak a 
továbbtanulásban, otthonteremtés-
ben, családalapításban. 
Az alap 100 millió forinttal indul, 
melyhez az önkormányzat minden 
esztergomi születésű gyermek 
után 500 000 forintot he-
lyez letétbe, majd minden évben 
50 000 forinttal egészíti azt ki. 
Mire a gyermek eléri a 21. élet-
évét, az alapból két, két és fél 
millió forinthoz jut, mely segíti őt 
önálló egzisztenciájának megterem-
tésében. 
A programban részt vehetnek azok 
az babák, akiknek szülei állandó 
esztergomi lakhellyel rendelkeznek. 
A pénzhez azonban csak azok a 
fiatalok juthatnak hozzá, akik kö-
zépfokú képzettséget, vagy szak-
mai képesítést szereztek 21 éves 
korukra. Így lehetőség nyílik a 
roma fiatalok felzárkóztatására, 
hisz a program a minél magasabb 
szakmai végzettség megszerzésére 
ösztönzi őket.

– Működik a határon túlról 
érkezők kórházi ellátása is.
– Lehetővé vált a szlovákiai állam-

polgárok gyógyítása is az eszter-
gomi Vaszary Kolos Kórházban. 
Az aláírt szerződés értelmében a 
szlovákiai Sideria-Istota Egyesült 
Biztosító téríti meg a szolgáltatá-
sok magyarországi árát, így már 
nem csak sürgősségi ellátást nyújt 
a városi kórház, hanem egyéb 
gyógykezeléseket is. 
Az új szolgáltatás nem igényel 
többletforrást, az intézmény meg-
nőtt bevétele lehetővé teszi a még 

hatékonyabb működést. 
A példaértékű együttműködés az 
egész Európai Unióban újdonság 
– eddig még sehol nem alakítottak 
ilyen rendszerű betegellátást. A 
megállapodással a Vaszary Kolos 
Kórház az Ister-Granum Eurorégió 
egészségügyi központja lesz. 

– Milyen fejlesztések várhatók 
Esztergomban a közeljövő-
ben?
– Az EU strukturális alapjából 
nyert hatszázmillió forintos támo-
gatást Esztergom a városközpont 
integrált átalakítására fordítja. 
Ebbe a koncepcióba illeszkedik az 
egységes, rendezett városképének 
kialakítása, melytől remélik, hogy 

növekszik a város tőkevonzó, 
lakosságmegtartó képessége és 
turisztikai vonzereje, illetve a be-
ruházás nyomán új munkahelyek 
is alakulnak. 
A beruházás első ütemeként 
megbontják a tér burkolatát, át-
építik a közműveket, korszerűsítik 
a berendezéseket, vezetékeket. 
Megkezdődik a történelmi értékek 
régészeti feltárása is, az egykor ezen 
a területen állt Lőrinc-templom ma-
radványai megtekinthetők lesznek. 
Új köztéri szobrokat, egyedi táblá-
kat, padokat, hulladékgyűjtőket, a 
burkolathoz illeszkedő ágyásszegé-
lyeket, növényeket kap a megújult 
főtér. 
Az átalakítás az esélyegyenlőség 
jegyében zajlik, hiszen a teret moz-
gássérültek és más fogyatékkal élők 
és kisgyermekes családok számára 
akadálymentessé teszik. A sétatér 
kerthelységekkel, éttermi teraszok-
kal a város igényeinek megfelelő 
rendezvényhelyszínné válik majd, 
és hozzájárul a városban lakók 
életminőségének javulásához, a 
kulturális élet felpezsdüléséhez is. 
Négyéves előkészítés után az idén 
megvalósul az esztergomi bazilika 
díszkivilágítása is a Magyar Tu-
rizmus Rt. együttműködésével, 
és szóba került egy esztergomi 
Tourinform iroda létesítésének 
szándéka is.

PÉLDA NÉLKÜLI 
KEZDEMÉNYEZÉSEK ESZTERGOMBAN
Az újságok elmúlt hónapokban megjelent lapszámaiból érte-
sülhettünk Komárom-Esztergom megye kiemelt városának, 
Esztergomnak egyedülálló kezdeményezéseiről, nagyszabá-
sú beruházásairól. Meggyes Tamás polgármester segítsé-
gével csokorba gyűjtöttük ezeket, és reméljük, más települé-
seken is követőkre lelnek a város úttörő intézkedései. 

Vitkóczi Éva
vitkoczieva@regioregia.hu



– A kórház és a városközpont 
rehabilitációja – mutatja a terve-
ket – számos problémát vet. fel. 
Intézményeink (Petőfi-iskola, pol-
gármesteri hivatal) átköltözésekor 
arra is figyelnünk kell, hogy például 
az iskola udvarán lévő közlekedési 
parkot (melyet pályázati segítséggel 
építettünk) lehetőleg változatlan 
formában telepítsük át. Óriási 
egyeztetéseket kíván a városköz-
pont átalakítása is. A 20 KW-os 

légvezeték például föld alá kerül, a 
művelődési ház felépítésekor a for-
galmat kell koordinálni ésszerűen, és 
akkor nem is beszéltem az utakról, 
a vízvezetékek kiépítéséről, a par-
kosításról. Helyileg és időben kell 
egyeztetni a munkálatokat, hogy 
azért működésképes maradjon a 
város. Néha úgy érezzük magunkat 
a hivatalban, mint a kisgyerek, aki a 
nagy lego készletéből építi a várat.

– Az átalakítások után azon-
ban igen csinos végeredmény-
re számíthatunk…
– A kórház, buszpályaudvar, mű-
velődési ház, polgármesteri hivatal, 
az építendő bevásárlóközpont egy 
nagyon harmonikus, barátságos 
összképet fog mutatni, ahol a mű-
emléki épületekhez, melyek kezelési 
jogát idén megkapja az önkormány-
zat, ragyogóan illeszkednek majd 

az új építmények. Idén szeretnénk 
befejezni a munkák dandárját, hogy 
2006-ra csak a felszíni tereprende-
zés, a parkosítás maradjon.

– Fontos szerepet szánnak az 
új művelődési központnak.
– Nem győzöm hangsúlyozni, 
hogy célunk minden korosztály, 
de leginkább a fiatalok igényeinek 
kielégítése nem csak városi, hanem 
kistérségi szinten is. Mi itt a Bakony 
kapujában nem nagyon dúskálunk 
munkahelyekben, ezért ahhoz, hogy 
helyben maradásra ösztönözzük a 
fiatalokat, olyan szolgáltatásokat kell 
nyújtanunk, hogy ne kívánkozzanak 
el. A szabadidő értelmes eltöltése 
érdekében lesz itt hely a kézműves 
csoportoknak, hagyományőrzőknek, 
kluboknak, lesz könyv- és lemezáru-
sítás, elektronikus könyvár, Internet- 
hozzáférés, diszkókat, koncerteket, 
kiállításokat, színházi előadásokat 
tudunk majd rendezni. Varázslatra, 
egy érzékeny egyensúlyi helyzet 
megteremtésére kell törekedni majd 
a művelődésszervezőknek, hogy 
használják, sőt kihasználják a környék 
lakói ezt a nagyszerű intézményt. 
Ehhez tartozik, hogy a lovardát 
is, mint a legnagyobb fedett he-
lyiséget Kisbéren használni szeret-
nénk kulturális célokra, sőt a kórház-
ban a prevenciót és a rehabilitációt 
szolgáló fittnes-központ a lakosság 
igényeit is hivatott kielégíteni.

– A szellemi javak bővülése 
mellett milyen irányba fejlődik 
Kisbér gazdasági élete?

– Elképzeléseink nem változtak, 
csak olyan üzemek megtelepedését 
szorgalmazzuk ipari területünkön, 
amelyek környezetbarát technoló-
giával dolgoznak. Jelenlegi cégeink 
folyamatosan bővítenek, megindult 
a Swes cég működése, és további 
érdeklődők is jelentkeztek. Sokat 
segíthetne helyzetünkön, a belváros 
tehermentesítésén az északi elkerülő 
út megépítése. Decemberi lakossági 
fórumunkon a megyei kKözútkezelő 
kht. bemutatta a terveket, melyek 
egy ötágú körforgalom kiépítésével 
is számolnak, így ipari területeink 
közvetlenül is elérhetőek lennének. 
Jelenleg a területek vásárlása, ki-
sajátítása folyik, talán 2006-ban 
elkezdődhet az építkezés.

– Mely szervezetek segítik az 
önkormányzat munkáját a ha-
gyományosan gazdag szellemi 
és sportélet szervezésében?
- Nehéz lenne bárkit kiemelni, 
hiszen a Kisbéri Napok, a farsang, 
a Bakonyi Napok, és számos ren-
dezvény alkalmából szinte a teljes 
lakosság összefogását tapasztalhat-
juk. Ha mégis ki kell emelni vala-
kiket, legyenek ezek a Honismereti 
Kör, a Nyugdíjas Klub, az énekkar, 
a Bakony-gyöngye Autósklub, a 
lovasok, madarászok, csillagászok, 
a sportszakosztályok, az iskolák és 
az óvoda – lassan felsorolom az 
egész várost, de nem csoda, hiszen 
megtanultuk: csak együtt érhetünk 
el sikereket!

KISBÉRI KIRAKÓS JÁTÉK 
Dr. Udvardi Erzsébet, Kisbér polgármesterasszonya az el-
múlt és az idei évet átgondolva kettősségről beszél. 2004-
ben két nagyon fontos pályázatot nyertek, a munkálatok 
zöme viszont idén zajlik. Az alapos előkészítő munka után 
a kivitelezéskor szinte kirakós játékot kell játszaniuk, hogy 
minden kicsi darabka a helyére kerüljön.

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu



– Felejthetetlen éjszaka volt, ennyi 
embert talán soha nem látott a két 
Komárom, amely immár a határ 
megszűnésével újra eggyé válhatott. 
A munkaerő szabad vándorlásának 
Uniós alapelve máris megvalósulni 
látszik nálunk. Szükség is van a jól 
képzett felvidéki magyarokra, hiszen 
folyamatosan bővülő Ipari Parkunk 
igényt tart munkájukra.

– Mi történt az Ipari Parkban az 
elmúlt évben?
– 2004 a nagy fejlesztések éve 
volt. Új területeket vásárolt tervezett 
fejlesztése második és harmadik üte-
mének megvalósításához a Perlos és a 
Foxconn. A Nokia folyamatosan bő-
vít, január végén adják át az új üzem-
csarnokot. Új beruházók is érkeztek, a 
finn-svéd tulajdonú nyomdaipari vál-
lalkozás, a Hansa Print, a mobiltele-
fonokhoz billentyűzetet gyártó tajvani 
Ichia és a szintén nyomdaipari cég, az 
amerikai R.R. Donnelley. Az idáig 
megtelepedett vállalkozások mint-
egy tízezer embernek adnak munkát 
az egész környékről, Gánttól Észak-

Komáromig. Ha arra járok, mindig 
csodálkozom, hogy az egész Ipari Park 
folyamatos változáson megy keresztül. 
Mindenki építkezik, az egész egy fel-
bolydult méhkashoz hasonlít.

– Ezek szerint jó évet zártak Ko-
máromban?
– A kép vegyes. Egyrészt rengeteg 
igény fogalmazódik meg a lakosság 
részéről beruházásokra, ám ér-
telemszerűen nem tudjuk valamennyit 
kielégíteni. Ha egy évben öt-hat 
dolgot rendbe tudunk tenni, az már 
sikernek számít. Ugyanakkor nem sok 
önkormányzat mondhatja el magáról, 
hogy 2003-ban és 2004-ben költ-
ségvetésének 18-20%-át fejlesztésre 
sikerült fordítania. Nem volt likviditási 
problémánk, intézményeink és a város 
működését biztosítottuk.

– Mi várható az idén?
– A tervezett beruházások közül ki 
kell emelnem a TESCO áruház építé-
sét. Előreláthatóan az első félévben el-
készül, és a cég számos egyéb munkát 
is vállalt. Parkolót építenek, felújítják 

az Igmándi 
utat a kör-
forgalomig, 
díszburko-
latot raknak 
le, hogy 
csak a fon-
tosabbakat 
em l í t s em . 
Másik nagy 
e s e m é n y, 

hogy májusban átadjuk a pályázati 
úton 406 millió forintból megújult 
fürdőnket. Minden medence megújul, 
köszönhetően az új burkolatoknak, 
a vízforgató berendezéseknek. Egy 
belső, új gyógymedence is épül, és 
a főbejárat átépítését városunk római 
hagyományainak felelevenítve végzik. 
Reméljük megkezdődik az Erzsébet-
híd felújítása, amelynek fedezetét 
(1,7 milliárd Ft) a hírek szerint 56%-
ban a magyar, 44%-ban a szlovák 
kormány biztosítja. Végre megépült az 
Egressy Béni iskolában a koncertterem, 
amely 52 millióba került. Címzett 
támogatást nyertünk a Selye Kórház 
központi laboratóriumának létesítésé-
re, amely 2007-ig épül meg.

– Kikre lehetett büszke 2004-
ben a város és a polgármester?
– Az év emberének, azaz díszpolgár-
nak idén Jyrky Jalasto urat választot-
tuk, aki a Nokia Ipari Park igazgatója. 
Köszönettel tartozunk a város leg-
nagyobb adózó cégeinek, és büszkék 
vagyunk kulturális csoportjainkra: a 
Garabonciás táncegyüttesre, a Bri-
getio Egyesületre, a Révész színjátszó 
csoportra, a Maryarock Dalszínházra, 
a Vox Semina kórusra és a Duna 
Népdalkörre. Külön ki kell emelnünk 
Ölveczky Gábort, aki 25 éve ren-
dületlenül vezeti képzőművészeti 
galériánkat. Nekik, és Komárom város 
valamennyi polgárának eredményes 
2005-ös évet kívánok!

KOMÁROM DINAMIKUSAN 
FEJLŐDIK

Az elmúlt év május elsejét a mai napig emlegetik az Észak- 
és a Dél-Komáromiak. Az EU-csatlakozás napjaiban és 
éjszakáján – a Komáromi Napok részeként – fergeteges 
ünneplést, tűzijátékot láthatott a sokat megért Erzsébet 
híd. Zatykó János polgármester egy szép albummal aján-
dékozott meg bennünket, melynek címe: Ünnep volt…

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu



– Mit érezhet a lábatlani pol-
gár a várossá válásból és uniós 
csatlakozásunkból?
– Az uniós csatlakozással kezdeném 
– mondta Török István. – Konkré-
tan érezhetjük a hatását, hiszen a 
Duna túlpartján Karva községgel 
jelentősen bővültek kapcsolataink. 
Május elsején egy napra határnyi-
tást rendeztünk, motorcsónakokkal 
közlekedhettek a két part között 
az emberek. Nem akarjuk megvárni 
a schengeni időpontot, hiszen a le-
hetőségeket kihasználva – az itteni 
vállalkozók nagy örömére – a ko-
rábban magas munkanélküliségben 
élő karvaiak közül sokan járnak át 
dolgozni Lábatlanra és környékére. 
Szeretnénk még az idén végleg 
megnyitni a határt, kishajó köz-
lekedhetne egy jól behatárolt po-
pulációt szállítva a Dunán, így nem 
kellene több órás kerülőt tenni az 
itt dolgozó felvidéki magyaroknak. 
Tóth Tibor karvai polgármester 
kollégámmal megtettük a szükséges 
lépéseket a magyar illetve a szlovák 
belügyi szervek felé, hogy mielőbb 
engedélyezzék ezt nekünk.
– A várossá nyilvánítás – folytatta 
Schantzl Edit jegyző – együtt járt 
településünk épülésével-szépülé-
sével. A Gerenday-ház és környé-
ke, a városközpontban felépült új 
társasház, a Tulassay-ház és park fel-
újítása, a Március 15-e tér rekonst-
rukciója, azoknak az embereknek 
emlékének ápolása, (Gerenday, 
Dr. Tulassy, Nedeczky) akik so-
kat tettek a városért azt jelzi, hogy 
polgáraink kezdenek visszatalálni 

gyökereikhez. Ezt bizonyítja civil 
szervezeteink fokozódó aktivitása 
is.

– Az eredmények sajnos nem 
feledtetik a városon átmenő 
főút okozta problémákat.
– A tízes út kérdése örök problé-
mánk – tájékoztatott Kiss Gábor. 
– Az elkészült megyei rendezési 
terv közlekedési szempontból ne-
gatívan érinti Lábatlant. Például 
nem tartja fejlesztésre érdemesnek a 
Bajót és Bajna felé vezető utat. Pest 
és Tát között megoldódik a prob-
léma, Nyergesújfalu-Lábatlan-Süttő 
vonatkozásában pedig közösen kell 
megtalálni a megoldást.
– Nálunk sajnos nincs elég fan-
tázia – tette hozzá Török István 
– a tervezők, hivatalnokok részéről. 
Szerintem nem a pénzhiányt kéne 
okolni, hanem gondolkodni kellene. 
Először ismerjük fel a problémát, 
aztán jelöljük ki a feladatokat, majd 
próbáljunk forrást találni hozzá. 

– Számos feladatot fogalmaz-
tak meg 2005-re.
– Ha csak felsorolom – pillant jegy-
zeteibe a jegyző asszony, – akkor is 
rengeteg. Sikerült kialakítanunk egy 
teleházat, E-pontot, amelyet az igé-
nyek alapján máris bővítenünk kell. 
Itt van a művelődési ház rekonstruk-
ciója, a főutca kipofozása, a Zalka 
lakótelepi bérlakás és irodák, a 
tornaterem és az uszoda építése, 
a Duna-part rehabilitációja, a Szent 
István tér és a kerékpárutak kérdése, 
no meg nagy idegenforgalmi vonz-

erőt jelentő elképzelésünk, a borház 
kialakítása. Egyszóval van mit tenni.
– 2000-től sikerült környékünknek 
csatlakozni az ászár-neszmélyi bor-
vidékhez – mondta Török István 
–. Gyönyörű, vadban gazdag 
erdőségekkel vagyunk körülvéve, 
mindezeket szeretnénk hasznosítani 
turisztikai szempontból. Meg-
vásároltunk egy nagy, régi pincét, 
elé épül a borház, amely a bor-
erdő-vadászat hármasának adna 
helyet. A pincében a borok, a 
földszinten trófeagyűjtemény, az 
emeleten pedig konferenciaterem 
és melegkonyha várná az ideérkező-
ket. Pályázatunkat immár beadtuk, 
90%-os támogatásban reményke-
dünk, és 2006 nyarán adnánk át 
az épületet.

–  Kik tettek legtöbbet tavaly 
Lábatlanért?
– Ki kell emelnem polgármeste-
rünket – sorolja Schantzl Edit, 
– akinek munkáját díszpolgári cím-
mel köszöntük meg a városavatón. 
Lábatlanért Emlékplakettet kapott 
Dinnyés István, aki tíz éve dolgozik 
a képvi-selőtestületben. A civil 
szerveződések közül minden elisme-
rést megérdemel a Hagyományőrző 
Csoport, a Petőfi Iskola „A művé-
szet nem ismer határokat” projektje, 
valamint a Református Kórus. Velük, 
és a település érdekét mindenek elé 
helyező, konstruktív önkormányzati 
testülettel közösen hisszük, meg 
tudjuk valósítani terveinket!

LÁBATLAN KEZD 
VISSZATALÁLNI GYÖKEREIHEZ
A Duna-parti település 2004-ben – Komárom-Esztergom 
megyében tizedikként – kapott városi rangot. Török István 
polgármesterrel, Schantzl Edit jegyzővel és Kiss Gábor aljegy-
zővel elevenítettük fel az elmúlt év történéseit, jártuk körül a 
következő időszak terveit.

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu



– Hogyan értékeli az óévet? 
Mit jelentett 2004 városuk-
nak?
– Az újévi köszöntő beszédemben 
úgy fogalmaztam: túléltük. A város 
fájó szívvel engedte át a Szabolcsi 
Bence Zeneiskola működteté-
sét a megyei önkormányzatnak. 
Természetesen eredményekről is 
beszámolhatok. Tizennyolc bérla-
kást adtunk át, felavattuk a Szent 
István-szobrot, sőt az óvoda és az 
iskola vizesblokkjának felújítására 
is jutott elegendő pénz. Három 
megnyert EU-s pályázatban va-
gyunk érintettek; térségünk oktatási 
intézményeiben a sajátos nevelési 
igényű tanulók oktatására kaptunk 
majd negyvenmillió forintot, vala-
mint a Dunapart rendbehozatalára, 
és a térségi közösségi ház létrehozá-
sára is komoly uniós támogatásban 
részesültünk.

– Mit vár a jönő évtől? Melyek 
a legfonosabb feladatok?
– Kétségtelenül az egyik legége-
tőbb probléma a tízes főút teher-
mentesítése. A kamionosokra ki-
szabott úgynevezett észak-déli 
tilalomnak mi isszuk meg a levét. 
Ha ez nem lenne, akkor a töre-
dékére csökkenne a városon át-
menő teherforgalom. Nem hiszem 
el, hogy nem lenne észszerűbb a 
Duna-parton, vagy a hegyek kö-
zött elvezetni őket. Tanulmánytervet 
kell készítenük/készíttetnünk az ügy 
mielőbbi megoldása érdekében, 
mert a mostani helyzet tarthatatlan. 
Fontos feladatunk a térségi közössé-
gi ház megalapítása, megfelelő mű-

ködésének megszervezése. Remé-
nyeim szerint fontos szerepet játszik 
majd az itt élők mindennapjaiban.
Az ipari park “benmépesíté-
se”, és a megfelelő megkö-
zelíthetőségének kiépítése is ránk 
vár. Ezenkívül, ha minden igaz, 
egy cementgyár fog ideköltözni.
Sok feladatunk van. Nehéz felso-

rolni. A teljes-
ség igénye 

nélkül: hetvenegy telket adunk 
át, terveink szerint egy hajógyár is 
letelepszik nálunk, vízicentrumot 
szeretnénk, az iskola- és az óvoda-
udvart is rendbe akarjuk hozatni, de 
nem utolsó szempont a Duna menti 
kerékpárút kiépítése sem. Plusz, 
ha minden a tervek szerint alakul, 
településünk egy EU-konform ját-
szótérrel is gazdagodik majd.

– No és a kultúra?
– Érzékeny pontra tapintott. Meg-
mondom őszintén, nem vagyok 
megelégedve a kulturális élettel. 
A helyek, helyszínek, lehetőségek 
adottak, mégsem történik túl sok 
említésre méltó dolog, kevés a 
rendezvény. Vagy ha mégis, akkor 

az többnyire a civil és egyházi 
szervezeteknek köszönhető. Az 
ott dolgozók lelkiismeretesen végzik 
munkájukat, dícséret illeti őket.
Fáj a szívem, ha arra gondolok, 
hányszor kong az ürességtől a 
négyszáz(!) fős színháztermünk. 
Kiállításoknak is híján vagyunk. 
Nemrég tárgyaltam ezügyben a 
megyei múzeum igazgatójával, és 
ígéretet kaptram, a helyzet változni 
fog, több tárlatot tekinthetnek 
meg a jövőben a nyergesiek.
Azért ezen a területen is vannak 
eredményeink, hagyományaink. 
Március tizenötödikén például 
egy blueskoncertnek adunk helyt, 
valamint az idén is megrendezzük a 
borünnepet és a sörfesztivált. Ismét 
csak idevág a térségi közösségi ház 
ügye, sokat várok tőle, remélem, 
hogy gyógyír lesz a hiányosságok-
ra. A sport és zene területén nem 
panaszkodnék, ott is lelkiismeretes 
szervezetek munkálkodnak, igen 
szép eredményekkel.

– Mi volt a legkedvesebb 
élmény tavalyról az ön szá-
mára?
– Történt egyszer, hogy az egyik foga-
dónapomon beállított hozzám négy 
tízévesforma kisgyerek, mondván: 
gördeszkapályát szeretnének. Aláírá-
sokat is gyűjtöttek. Hát így működik 
nálunk a demokrácia... Megígértem 
nekik, hogy ha másért nem, hát a 
bátorságukért felépítjük azt a gör-
deszkapályát. Az ilyen pillanatokért 
érdemes polgármesternek lenni.

RENGETEG A FELADATUNK
Tízes főút, nyert pályázati pénzek, sivár kulturális élet, új 
játszótér. Egy hideg, egy meleg. Édes-keserű beszélgetés 
Nyergesújfalu polgármesterével, Miskolczi Józseffel.

Mórocz András
moroczandras@regioregia.hu



Oroszlány tavaly ünnepelte várossá 
nyilvánításának ötvenedik évfordu-
lóját. Az ünnepségsorozat fényét 
emelte hazánk uniós csatlakozása, 
május elseje éjszakája különösen 
emlékezetes marad a bányászváros 
lakossága számára.
– Az ünnepek nagyon fontosak egy 
közösség életében – kezdte beszél-
getésünket Rajnai Gábor –, de a 
hétköznapok munkája teszi lehetővé 
azt, hogy néha meg-megálljunk. Be-
ruházási szempontból, azt hiszem, 
2004 volt városunk legsikeresebb 
éve. Átadtuk a szennyvíztisztítót, 
amely nem csak Oroszlány életé-
ben, hanem az Által-ér vízminő-
ségének javítása szempontjából is 
mérföldkő. 2003-ban az új Ápo-
lási Intézet, a rendelőintézet teljes 
rekonstrukciója és a 200 fős szo-
ciális foglalkoztató, tavaly az ötven 
fős hajléktalanszálló, a sportcsarnok 
világításának cseréje, a Borbála 
telepi játszótérkomplexum felújítása 
az itt élők szociális körülményein 
javít. Az ipari parkunk felé új utat 
építettünk, adott a bővülés lehető-
sége is, hiszen negyven hektárt, a 
volt szállítóüzem területét megvásá-
roltunk a Vértesi Erőmű Rt.-től. Az 
utóbbiak gazdasági lehetőségeinket 
bővítik. Az elmúlt két évben mint-
egy másfélmilliárd forintot tudtunk 
beruházásokra fordítani.

A bánya és az erőmű működése 
2014-ig biztosított, ennek elle-
nére azon fáradoznak, hogy újabb 
vállalatokat telepítsenek le Orosz-
lányba. A meglévők folyamatosan 
bővülnek, termelési értékük évről 
évre nő. Ennek köszönhető, hogy 

a korábbi 10%-os munkanélküliség 
5%-ra esett vissza.
– Az elkövetkezendő időszak nagy 
feladata az Óváros rehabilitációja. 
Pályázunk a Fő tér felújítására, vala-
mint a fogyatékosok nappali ellátási 
intézményének létrehozására is. Két 
középiskolánkban a szakképzési 
pályázat pénzeiből tízmilliós nagy-

ságrendű informatikai fejlesztést haj-
tottunk végre, és folytatjuk oktatási 
intézményeink felújítását. Nagy ér-
tékünk Majk, ezért pályázataink az 
összekötőút átépítésére és a vallási 
turizmus beindítására vonatkoznak.

A Takács Imre lakótelep nagy 
változás előtt áll, itt épülhet meg 
a közeljövőben egy közepes nagy-
ságú kereskedelmi központ. Ebben 
élelmiszer-áruház, autószalon és 
műszaki áruház kaphat helyet. Az 
útcsatlakozás kiépítésével további 
sorházak, családi házak építésére 
lesz lehetőség.
– További jó hír, hogy a tóparton a 
Landford Kft. 105 lakásos, új lakó-
területet épít. Azt is vállalták, hogy 

az építkezéssel párhuzamosan magát 
a tópartot is rendbe teszik, így talán 
végre megoldódik a városi tórend-
szer üzemeltetése is. Terveink kö-
zött szerepel a jelenleg nem üze-
melő nagyuszoda hasznosítása, és 
a káptalanfüredi tábor felújításának 
folytatása.

Oroszlány önkormányzata a sport- 
és civil élet fejlesztésére idén is 
pályázatokat ír ki, a tavalyihoz ha-
sonló támogatást nyújt a működésre 
és a programokra. Május hónapban 
nagyszabású vadász-horgász kiállí-
tást, illetve vásárt rendeznek a Fő 
téren és a sportcsarnokban. Az év 
legnagyobb szabású programjára 
júliusban kerül sor, ahol háromna-
pos fesztivállal ünneplik a Bányász 
Koncert Fúvószenekar hatvanéves 
jubileumát. A város vállalatai és 
civil szervezetei  sokat segítenek az 
egyes rendezvények lebonyolításá-
ban, tető alá hozásában.
– Sajnos, nyugdíjba ment városunk 
egyik legtapasztaltabb gazdasági 
vezetője, Fehérdi Csaba. Neki és 
cégének nagyon sokat köszönhet 
a város. Ki kell még emelnem a 
Városi Civil Fórumot, amely Elekes 
Lászlóné (Marika) koordinálásával 
nagyon sokat segít programjaink 
szervezésében, lebonyolításában. 
Ilyen társadalmi háttérrel, no meg az 
önkormányzati testületben uralkodó 
korrekt, segítő légkörrel, a jó szín-
vonalú hivatali munkával felvértezve 
bátran remélhetjük, hogy 2005-
ben is eredményes évet fogunk zárni 
– búcsúzott Rajnai Gábor.

BERUHÁZÁSOK SIKERES ÉVE
Bár az elmúlt esztendő sok megszorítást hozott az intézmé-
nyek működtetése szempontjából, Rajnai Gábor, Oroszlány 
polgármestere beruházások tekintetében a város legsikere-
sebb évének tartja 2004-et.

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu



– Az elmúlt időszakban mi-
lyen eredményekről tudunk 
beszélni Tatával kapcsolat-
ban? 
– A városrendezés, -fejlesztés és -
üzemelés területén a legfontosabb 
feladatunk az volt, hogy Tatán tel-
jes körűvé tegyük a szennyvízcsa-
torna-hálózatot, ugyanis e tekin-
tetben sokáig messze a legrosszab-
bul ellátott város voltunk a régi-
ónkban, és ráadásul a területünk 
alatti karsztvízbázisnak, valamint az 
Öreg-tó vízminőségének a védel-
me is szükségessé tette ezt. Mára 
elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag 
100%-os a város lakott terüle-
teinek csatornázottsága. Nagy je-
lentőségű fejlemény volt az is, 
hogy az 1990-es évek közep-
én bevezettük városunkba a 
vezetékes gázt. Útjaink, járdáink 
karbantartására az 1990-es évek 
végéig nem irányult kellő figyelem, 
de az azóta eltelt időszakban je-
lentős előrelépést tettünk ezen a 
téren. Minden évben felújítunk 
egy korábban elhanyagolt park-
felületet, és 1999-ben megdup-
láztuk virágágyásaink területét. A 
sok munkának meg is lett az ered-
ménye: 1998-ban első helye-
zést értünk el a Virágos Magyar-
országért versenye, és 1999-ben 
az Entente Florale nemzetközi vi-
rágosítási versenyében ezüstérmet 
nyertünk. A Virágos Magyar-
országért verseny kiírói pedig 
Az ezredforduló legvirágosabb 
települése címet adományozták 
városunknak. 

– Az eredményekből mit ta-
pasztalt meg a tatai polgár?
– Az ezredforduló óta több kor-
szerű, az európai szabványoknak 
megfelelő játszóteret létesítettünk 
a tatai gyerekek nem csekély örö-
mére. Városüzemelési feladataink 
végrehajtásában nagy segítségünk-
re voltak a pályázatokon elnyert 
közmunkaprogramos támogatások, 
amelyekkel számos, tartósan 
munkanélküli embertársunkat 
is hozzásegítettünk több hó-
napig tartó foglalkoztatottsághoz. 
Megterveztettük a városi ener-
giakoncepciót, jelentősen kor-
szerűsítettük a városi fűtőművet. 
Elkészítettük Tata új, a városunk 
arculatát hosszú távra meghatár-
ozó településszerkezeti tervét. A 
Széchenyi-terv kínálta lehetőséget 
megragadva bérlakás-építési prog-
ramot indítottunk. Az Öreg-tó 
rehabilitációja terén sajnos nem 
sikerült eddig áttörő sikert elérni 
kormányzati szinten, ezért a „kis 
lépések taktikájával” igyekezünk 
e komoly és szerteágazó környe-
zeti problémát megoldani. Tata 
egyedülálló természeti értékeinek 
megóvása érdekében elkészítettük 
a kezelési terveket védett területe-
ink többségére. 

– Milyen előrelépések történ-
tek Tatán humán területen?  
– Fontosnak tartom megemlíteni, 
hogy folyamatosan és következete-
sen igyekezünk támogatni óvodá-
inkat, iskoláinkat tárgyi feltételeik 
javításában, bővítésében, korsze-

rűsítésében. Tata iskolavárosi jelle-
gére utal, hogy az idejáró nappali 
tagozatos hallgatók össznépesség-
hez viszonyított aránya megközelíti 
a 20%-ot. Az elmúlt csaknem 
másfél évtized kimagasló ered-
ménye két iskolai tornacsarnok 
megépülése: az Eötvös József 
Gimnáziumé és a Vaszary János 
Általános Iskoláé. Nem számo-
lunk közoktatási intézményeink 
bezárásával, összevonásával, más 
fenntartónak történő átadásával és 
létszámleépítéssel sem. 

– Fantasztikus rendezvények-
nek is helyet ad Tata.
– Különösen büszkék vagyunk 
a június végi Víz, Zene, Virág 
Fesztiválra, melynek szervezője 
napjainkban egy civil szervezet, 
valamint a millennium óta minden 
júniusban sorra kerülő folklór ren-
dezvényre, a Sokadalomra és az 
augusztusi Tatai Barokk Fesztiválra, 
melyet szintén a millennium hívott 
életre. A Magyar Millenniumnak, 
illetve az abban az időszakban 
meghirdetett pályázatoknak kö-
szönhetően több jelentős tatai 
műemlék épület is megújult. 
Ezek között elsősorban a tóparti 
Zsigmond-kori várat kell meg-
említenünk. Az 1990-es évek 
közepének nagy kórházbezárási 
hulláma városunkat sem kerülhette 
el: az osztályok túlnyomó része 
megszüntetésének következtében 
napjainkban egy erőteljesen meg-
csonkított, új profilú intézmény, 
egy ún. rehabilitációs szakkórház 

ISKOLAVÁROS AZ 
ÖREG-TÓ PARTJÁN

A rendszerváltás a magyar települések többségét megrázta, 
gazdaságilag, társadalmilag egyaránt. Volt-e kiút ebből a 
csapdából? Az elmúlt évek történéseit foglalta össze szá-
munkra Hetényi Tamás, Tata  polgármestere.



szolgálja városunkat. Szociális 
területen erőteljesen törekedünk 
arra, hogy ne készpénzsegéllyel 
próbájuk – ideig-óráig – meg-
oldani a problémákat, hanem a 
természetbeni segítségnyújtásra, 
emberi közreműködésre alapuló 
támogatási rendszert építsünk ki. 

– Az elmúlt másfél évtized-
ben hozott önkormányzati 
intézkedések milyen hatással 
voltak Tata egésze, az itt élők 
életére? 
– Városunk gazdasági fejlődését 
jól tükrözi, hogy az 1990-es 
évek második felében egyre 
több gazdasági szervezet kezdett 
működni városunkban, számuk 
2002 végén meghaladta a három-
ezret. Ezek több mint 90%-a 
társas és egyéni vállalkozásként 
folytatta tevékenységét. A vál-
lalkozási aktivitás a megye városai 
közül Tatán kimagasló, meghaladja 

a megye és a megye városainak az 
átlagos aktivitását is. Számos vál-
lalkozás külföldi érdekeltséggel is 
rendelkezik, minden tizedik ilyen 
vállalkozás a megyében városunkat 
választotta székhelyéül. A város 
népességének nemek szerinti össze-
tétele a megye települései közül 
Tatán a legkiegyenlítettebb. Tata a 
fiatalabb korösszetételű városokhoz 
sorolható, az itt élők átlagéletkora 
alacsonyabb a megyei átlagnál. A 
város a megyeszékhely és Eszter-
gom után a harmadik legnagyobb 
iskolaközpont a megyében. Ebből 
adódik, hogy a helyben lakó és ta-
nuló mintegy 3300 diák mellett 
naponta több mint 1600-an más 
településekről járnak ide tanulni. A 
jelek szerint tehát Tata a népességét 
hosszú távon is megtartani képes, 
korszerű és emberléptékű város.

– Milyen elképzelésekkel indul 
a következő évtizednek Tata?

– Tata Város Önkormányzata 
2003-ban elfogadott, a ciklus-
ra szóló gazdasági terve az ön-
kormányzat tevékenységének 
középpontjába a következő 
általános célokat állítja: a város 
működőképességének korunk 
színvonalán való biztosítása, az 
önkormányzat szolgáltató szere-
pének erősítése, és az „intelligens 
város” alapjainak lerakása. Ami az 
uniós tagságot illeti, nem titkoltan 
abban bízunk, hogy az ehhez az 
óriási gazdasági potenciálú kö-
zösséghez való tartozásunk kézzel 
fogható előnyökkel jár majd a 
nagyobb tőkeigényű fejlesztési 
elképzeléseink megvalósításában. 
Reméljük, hogy amennyiben si-
kerül értelmes, életképes projekt 
ötletekkel előállnunk, a politikai 
kurzusoktól remélhetőleg függet-
len uniós támogatás sem marad 
el.

Laky Dóra



– Hol tart ma ez a folya-
mat?
– December 31-ig kellett leadni 
a pályázatot, amelyet most egy 
magyar zsűri elemez. Ők java-
solnak továbbgondolásra néhány 
anyagot, majd egy nemzetközi 
zsűri hozza meg a végső döntést. 
Úgy érzem, nagyon ütőképes, 
kiváló pályázatot írtunk, hatalmas 
összefogással. Ez az óriási munka 
arra is jó volt, hogy tíz évre előre 
felrajzoltuk Veszprém kulturális 
életének fejlődési irányát. Úgy 
érzem van esélyünk a cím el-
nyerésére, hiszen például olyan 
programot is tervezünk, mint az 
Európai Királynék Találkozója, 
amelyhez a Herendi Porcelán-
gyár is adja magát. Erősítheti 
pályázatunkat, hogy 2006-ra 
megépül a hatezer fő befoga-
dására alkalmas multifunkcionális 
csarnokunk, így megfelelő fedett 
helyet is tudunk biztosítani a 
programok lebonyolításához. 
Már egy német pályázó várossal 
is felvettük a kapcsolatot, az es-
seniek kerestek meg bennünket. 
Ők is azt erősítik, hogy 
összefogással minden-
képpen nagyobb az 
esélyünk.

– Kérem, foglalja ösz-
sze Veszprém jelenle-
gi gazdasági életének 
jellemzőit!
– Veszprém ipari struk-
túrájára ma a sokszínűség 
jellemző (a gépipar, az 

elektronika, az élelmiszeripar, az 
építőipar egyaránt képviselteti 
magát), ugyanakkor szerkezetileg 
meglehetősen koncentrált, az 
ágazatok nagy részét egy-egy 
cég képviseli köztük neves eu-
rópai és tengeren túli társaságok 
(Unilever, Lasselsberger-Knauf, 
Balluff, Continental-Teves, Jost, 
Valeo). Az 1990-es évek elejét 
jellemző, közel 20%-os munka-
nélküliség az ipar telepítésének 
köszönhetően mára 3-4%-osra 
mérséklődött, így a betelepült 
cégek válogathatnak a fiatal 
képzett munkaerőben. Az egye-
temi integráció nyertese a teljes 
Közép-dunántúli Régióban a 
Veszprémi Egyetem, amelyhez 
kapcsolódnak a nagyobb vál-
lalkozások kutatási-fejlesztési 
részlegei.  Veszprém mindig is 
komoly gondot fordított arra, 
hogy a régióban a kutatás-
fejlesztés bázisává váljon. A 
kedvező közlekedés-földrajzi 
helyzet, a városnak a hazai 
szállítási-közlekedési rendszerhez 

való kedvező illeszkedése nagy 
lehetőséget teremtett és teremt 
mai s a fejlődésre. Különösen, 
ha megvalósul a város határ-
ában lévő Szentkirályszabadján 
a polgári repülés. Kiszolgáló 
létesítményeinek kialakítása, és a 
köré épülő ipari park beruházás 
már elkezdődött. A városon át-
menő 8-as főút már folyamatban 
lévő fejlesztése, s később annak 
a majdan megépülő M8-as autó-
pályába csatolása a szó szoros 
értelemben is újabb kapukat nyit 
meg Veszprém előtt.

– Hogyan jellemezné az el-
múlt időszakot?
– Véleményem szerint 2003 
és 2004 tizenöt éves polgár-

mesterségem alatt a leg-
sikeresebb időszak volt. 
Sikeresek voltunk a 
pályázati piacon, hiszen 
uniós forrásokat nyertünk 
turisztikai fejlesztésekre, 
a vár rehabilitációjára, 
a Dubniczay palota fel-
újítására. Ez utóbbi a 
vár egyik legszebb része, 
itt kap helyet egyéb-
ként László Károly 

VESZPRÉM KULTURÁLIS 
FŐVÁROS LENNE

2010-ben egy magyar és egy német város lehet Európa kul-
turális fővárosa. Erre a címre Veszprém is kandidált. Dióssy 
László polgármester úgy gondolja, hogy a környező nagyobb 
településekkel – Szombathely, Székesfehérvár – összefogva 
jócskán megnő az esély a pályázat megnyerésére.



képzőművészeti gyűjteménye, 
amely további vonzerőt jelent 
városunknak. A kistérséggel e-
gyütt 430 millió forintot nyer-
tünk informatikai fejlesztésre, 
melynek segítségével megvalósít-
ható a polgárbarát önkormányzat, 
az elektronikus ügyintézés. Akár 
egyes kérdésekben otthonról is 
szavazhatnak a veszprémiek. A 
közbeszerzési eljáráson a HP 

cég nyert, így megindulhat a 
kivitelezés, várhatóan 2006-ra 
készül el. Nyolcmilliárd forintot 
nyertünk az Észak-Balatoni Hul-
ladékgazdálkodási Rendszer kia-
lakítására, amely 160 települést 
érint. Az összeg felét az Unió 
kohéziós alapja, 40 %-át pedig 
a magyar kormány biztosítja. 
Mindössze 10% önerőt kellett 
felmutatnunk. A hulladéklerakót, 
feldolgozót Szentgálon alakítjuk 
ki. A projektnek Veszprém a 
gesztora, így végre hosszú idő 
után két-három éven belül meg-
oldódik ez a problémánk is.

– Kik azok, akik az elmúlt 
években sokat tettek Vesz-
prém érdekében?
– Városunk hírnevét jelentősen 
öregbíti a Fotex kézilabdacsa-
pata. A világszínvonalon játszó 
együttes névadó szponzorát a 
közelmúltban Várszegi Gábort 

tiszteletbeli polgári címmel ju-
talmaztuk. Azt hiszem páratlan, 
hogy egy településről két politi-
kai államtitkár is tevékenykedik a 
kormányban. Nálunk ez a hely-
zet, Mesterházi Attila ifjúsági, 
míg Pál Béla idegenforgalmi 
ügyekben segítik a várost, lob-
biznak Veszprémért.

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu



Ajka életének és fejlődésének szá-
munkra legkedvesebb momentumai, 
hogy a régi munkásszolidaritás nap-
jainkban is érezhető az ajkaiak kö-
zött, és hogy a városban, amelyet 
pár éve még a „piszkos tizenkettő” 
között emlegettek, mára fontossá 
vált, hogy a környezet védelme 
érdekében mit tehetnénk/tehetnének 
még. Hosszú volt az idáig vezető 
út, de szerencsére a régi idők 
erkölcseiből az összefogás, és az 
egymás segítése megmaradt Ajka 
polgáraiban.

A rendszerváltással az egész város 
ipari struktúrája összeomlott, meg-
közelítőleg három és félezer ember 
maradt munka nélkül. Új irányt 
kell adnunk Ajka fejlesztésének, 
ami lehetővé teszi, hogy regionális 
szinten újra vezető szerepbe kerül-
jünk. Ennek érdekében sok olyan 
intézkedést kellett meghoznunk, 
amelyek nem arattak közönségsikert, 
ám elengedhetetlennek bizonyultak 
ahhoz, hogy ki tudjunk lábalni a 
nehézipar és bányászat megszűnése 
miatti kilátástalan helyzetből. 
Tavaly átszerveztük a nagy elosztó-
rendszereket, az egészségügyet, a 
kultúrát, az oktatást. Veszprém me-
gyében tizenkét államilag finanszíro-
zott kórház működik, ez a központi 
finanszírozás nézőpontjából sok. A 
problémára megyei szinten sem szü-
letett megoldás, így a városokban 
maradt a „lehetőség”. Kórházunk, 
mint minden magyar egészségügyi 

intézmény  gazdasági gondokkal, 
illetve orvoshiánnyal küszködött. 
Dr. Nyári Ildikó szakértő igazgatása 
mellett intézményi integrációt hajtot-
tak végre, amelynek lényege, hogy 
a szakrendeléseket a fő egységbe 
telepítették, ezáltal teljesebb lett a 
helykihasználás és nőtt az egészség-
ügy költséghatékonysága.

Az oktatás területén sajnos azért 
kellett intézkednünk, mert egyre 
kevesebb a gyerek, kevesebb első 
osztály indul. Az elmúlt évtized 
alatt tíz osztály maradt el. Az 
iskolabezárások helyett, szintén a 
költséghatékonyság növelése ér-
dekében inkább „összeszerveztük” 
a külső kerületek iskoláit a bel-
városiakkal. Így nem a gyerekeknek 
kell minden nap utazniuk, hiszen 
a peremkerületi lakóhelyükhöz kö-
zeli intézmény megmaradt, hanem a 
tanárok érkeznek arra a helyszínre, 
amelyen éppen órájuk van. Ugyan 
még csak a mostani tanév volt az 
első ebben a formában, de az első 
fél évben máris tizenkilencmillió 
forintot sikerült megtakarítanunk, 
amit természetesen az oktatásügybe 
„forgattunk vissza”.
Alapfilozófiánk, hogy igyekszünk a 
folyamatok élére állni, nem pedig 
azok után kullogni. Az elmúlt évek-
ben – az uniós gondolatokkal össz-
hangban – mi is előtérbe helyeztük a 
kistérségi együttműködést. Devecser 
városával és többtucatnyi környező 
településsel fogtunk össze azért, 

hogy kistérségünk a lehetőségeket 
maximálisan kihasználva fejlődhessen. 
Az összefogás szervezeti keretét az 
Új Atlantisz Kistérségi Társulás je-
lenti, ami első lépésként pályáza-
tokkal és részletes igényfelméréssel 
foglalkozik. Ajka városa a társulás 
munkájához a kommunikációs oldalt 
is igyekszik biztosítani és bővíteni 
televízió-csatornával és térségi lap 
kiadásával, hiszen a közös munka és 
a jó eredmények alapja az informáci-
óáramlás tökéletes működése. 

Az idei év terveiről egyelőre annyit, 
hogy tovább folytatjuk minden 
megkezdett programunkat. Így a 
lakásépítést, a munkahelyteremtést, 
a panellakások felújítását, a város-
részek közművesítését, megkezdjük 
például Padragkút csatornázását, és 
ha már ott felbontottuk a burkolatot, 
az egész föld alatti infrastruktúrát 
rendbe hozzuk, majd a felszínt is 
megújítjuk. 2005. egyébként az 
utak éve lesz, terveink szerint új 
körforgalmakat adunk át, kiszélesít-
jük a 8. sz. főútról a városba vezető 
szakaszt, felújítunk, korszerűsítünk, 
szépítünk.
Az elmúlt években felépítettük a 
város életének, mindennapjainak új 
vázát, mozgásba hoztuk a várost, 
mostantól azon dolgozunk, hogy ez 
a mozgás megállíthatatlan lendületté 
gyorsuljon, s a váz mentén tartós és 
erős falakat húzzunk fel. 

KIÚT A NEHÉZIPAR 
FOGSÁGÁBÓL 

Ajkáról sokunknak az 1960-as évek vége és a ’70-es évek 
jutnak eszünkbe, amikor a város nehézipara és bányái lát-
ták el munkával a közeli és a távoli települések lakosságát. 
Némi nosztalgiával gondolunk ezekre az évekre, amelynek 
képeit a rendszerváltás megrázkódtatásai még inkább megszépítik. A város 
eddigi eredményeit Schwartz Béla polgármester ismertette.

Vitkóczi Éva
vitkoczieva@regioregia.hu



- Mi volt a legfontosabb? 
- Mindenki aszerint rangsorol, hogy 
az adott esemény őt személyesen 
mennyire érintette. Kétségkívül 
valamennyiünk számára Badacsony-
tomaj várossá nyilvánítása volt a 
kiemelt esemény, hiszen ez csupán 
egyszer fordul elő egy település 
életében. Ennek legfontosabb 
hozadékai: a mikrotérségi szerepkör 
megerősödése, a gazdasági élet 
élénkülése, új gazdasági, társadal-
mi és kulturális lehetőségek, egy-
fajta tudatformálás, a jövőben, a 
fejlődésben való hit megerősítése 
lehetnek. „A várossá válás az 
eddigi munka elismerése, rang, 
mely egyben kötelez.” – mondta 
Lamperth Mónika belügyminiszter 
a városavatón.
A másik, amit kiemelendőnek tar-
tok, hogy csaknem 600 millió forint 
pályázati pénzt nyertünk különféle 
célokra, s a turizmus érdekében tett 
intézkedések eredményeként – Ba-
dacsony kártya, strand visszavétele 
önkormányzati kezelésbe, marke-
ting, turisztikai programcsomag –, 
az általános tendenciával szemben 
nálunk szerencsére sokkal enyhébb 
volt a turizmus visszaesése. 

- A fejlesztések, beruházások 
terén Badacsonytomaj az el-
múlt tíz évben rendkívüli mó-
don lemaradt. 
- Vezérlő elvünk, hogy olyan fejlesz-

tések valósuljanak meg, amelyekhez 
pályázati erőt is tudunk mozgósíta-
ni, és ezek a lakosság és a turisták 
közérzetét javítsák. Ilyenek például 
a badacsonyi strandon a mederkot-
rás, a két új öltöző, Badacsonyban 
a központi park felújítása, új ját-
szótér építése. Badacsonytomajon 
a vízelvezetés mellett több száz 
méter utcát újítottunk fel, elindult a 
szennyvízcsatornázás újabb üteme. 
Történelmi emlékparkot alakítottunk 
ki, az iskolában, az óvodában csak-
nem húszmillió forintos felújításra 
került sor. Badacsonyörsön 800 
m hosszan a járda kapott díszburko-
latot és sok-sok kisebb fejlesztés is 
megvalósult, összesen 300 milliót 
költöttünk ezekre a célokra.

- Kik tettek a legtöbbet váro-
sunkért? 
- Mindig a csapatmunka híve 
voltam. Talán a legbölcsebb, ha 
a kitüntetetteket említem meg. 
Díszpolgárrá avattuk Hafner 
Kálmánt, aki éveken keresztül je-
lentős összegekkel segítette a 
település fejlődését, legutóbb 
megvásárolta a város szívében lévő 
épületet, teret és odaajándékozta 
a városnak városháza és központi 
tér kialakítására. A nevelésügyért 
végzett munkájáért Tóth Alajosné, 
a közszolgálatért Vastag Béláné, a 
településfejlesztésért Varga Péter, a 
Varga Pincészet Kft. tulajdonosa, a 

turizmusért a Bíró-Mányai Kft., az 
egészségügyért dr. Laki Margit, a 
sportban végzett munkájáért pedig 
Szombathelyi Ferenc kapott elis-
merést. A civil szervezetekkel kap-
csolatunk harmonikus, kölcsönösen 
segítjük egymást, de mellettük szá-
míthatunk magánszemélyekre, vál-
lalkozókra is, sőt azok egy részére, 
akik nyaralóingatlannal rendelkeznek 
a településünkön.

2005-re a legfontosabb felada-
tunk, hogy továbbra is biztonsá-
gosan működtessük városunkat, 
a lendület folytatódjon, de a 
gazdálkodás ne kerüljön veszélybe. 
Elindul a csatornázás újabb, csak-
nem 600 milliós üteme, de emellett 
szemmel látható fejlesztések is meg-
valósulnak. A munkahelyteremtés 
kiemelt feladat az idén is. Nyitni 
fogunk az ipari tevékenységekkel 
foglalkozó vállalkozások felé, illet-
ve szezont hosszabbító projektet 
szeretnénk beindítani. A feltételek 
az egyes embereknek is nehezed-
nek, ezért átalakított és kibővített 
szociális programmal segítjük a 
nehéz helyzetbe kerülő embereket. 
Igyekeztünk körültekintően tervezni. 
Reménykedünk, hogy a kudarcok 
elkerülnek, a szerencse viszont meg-
talál bennünket!

VÁROSKÉNT MÉG LENDÜLETESEBBEN 
FEJLŐDHET BADACSONYTOMAJ 

Aki valaha járt már ezen a vidéken, az Badacsonytomaj vá-
rossá avatásakor csupán azon csodálkozott, hogy miért csak 
most kapta meg ezt a rangot a csodálatos környezetben fek-
vő település. Krisztin N. László polgármestert arról kérdez-
tem, mik voltak az elmúlt esztendő legfontosabb történései, 
milyen nagyobb beruházások valósultak meg, kik és milyen 
szervezetek tettek a legtöbbet a városért, s végül, hogy mi-
lyen terveik, elképzeléseik vannak?

Cseh Teréz
csehterez@regioregia.hu



– A kulturális központot 2003-
ban adtuk át. Almádi csodálatos 
természeti környezetben he-
lyezkedik el. Ehhez a csodálatos 
természeti adottsághoz igyekszünk 
fejlesztéseinket igazítani. Fő 
bevételi forrásunk az idegenforga-
lomból származik, ennek ellenére 
munkahelyi problémákkal küzdünk. 
Eljutottunk arra a pontra, hogy 
az önkormányzatnak nincs szabad 
földterülete, ezért nincs lehető-
ségünk semmilyen környezetbarát 
ipar telepítésére. Így a helyi ingat-
lantulajdonosokat igyekszünk hely-
zetbe hozni. Épült egy ötven laká-
sos lakópark, az idei évben épül 
egy takarékszövetkezet. A város 
életében fontos szerepet játszik 
az Aurora szálloda, mely magán-
kézben van. A tulajdonos Széche-
nyi-terves pénzből újítja fel, és ha 
minden jól megy, az idei szezonra 
megnyitja kapuit. 

– Mi történt az elmúlt idő-
szakban?
– Három általános iskolával ren-
delkeztünk, de a gyermeklétszám 
csökkenése miatt két iskolát össze 
kellett vonni. Az egyik iskolánk 
nem rendelkezik tornateremmel, 
ezt a hiányosságot a lehető leg-
hamarabb orvosolni fogjuk. Építési 
engedéllyel és a szükséges tervekkel 
már rendelkezünk, csak egy megfe-
lelő pályázatra várunk. Fő célunk 

egy lakható város kialakítása, köz-
művek vonatkozásában elértük a 
80%-s csatornázottságot, a vil-
lany, víz és gáz teljes körű. Az el-
múlt években sikerült korszerűsíteni 
a közvilágítást is. Több mint három-
száz (200 km hosszúságú) utcával 
rendelkezünk, ezek rendbetéte-
léhez milliárdos összegekre lenne 
szükség. A domborzati viszonyok 
miatt a csapadékvíz elvezetése is 
gondot jelent, bízunk benne, hogy 
lehetőségünk lesz uniós forrásokból 
megoldani ezt a két problémát. Az 
önkormányzat létrehozott az utcák 
felújítására egy programot: ha egy 
utca lakói összeadják az út felújítá-
sára szükséges pénz 30%-át, akkor 
az önkormányzat hozzáadja a ma-
radék 70%-ot, így sikerül évente 
4-5 utcát felújítani. Természetesen 
ezt a lakosok adóikból leírhatják. 

– Mik a terveik az elkövetkező 
időszakban?
– Ebben a ciklusban szeretnénk 
egy sétálóutcát is kialakítani, illetve 
a Balaton-parti parkunkban egy 
rekonstrukciót végrehajtani. Vál-
lalkozói tőke bevonásával szeretnék 
egy új orvosi rendelőt felépíteni. 
2004-től strandjaink ismét az ön-
kormányzat tulajdonában vannak. 
Szeretnénk visszahozni ezek régi 
hírnevét, ennek első lépéseként 
visszaállítottuk az ingyenes parko-
lást a helyi lakosság és a turisták 

örömére. Köztudott, hogy Vesz-
prémből el lehet ide érni kerékpá-
rúton, ennek folytatásaként a régi 
vasút nyomvonalán tervezzük egy 
kerékpárút kialakítását. Nagyobb 
összeget kívánunk fordítani a köz-
tisztaságra, mivel nem kellően ren-
dezettek a közterületeink.

– Milyen rendezvényekkel vár-
ják az idelátogatókat?
– Rendezvényeink február végén 
a téltemető bállal kezdődnek, 
ezután májusban van a szezonnyitó 
horgászverseny. Péter-Pálkor há-
romnapos művészeti kirakodóvásár 
kerül megrendezésre, a nyári sze-
zont pedig a Hattyú bállal nyitjuk 
meg. Június első hétvégéjén ren-
dezzük meg a mazsorett-találko-
zót, augusztus 20 előtt tíz napig 
bornapok vannak városunkban. 
Szeptember közepén szüreti fel-
vonulás zárja ezt az időszakot. Ha 
az időjárás megengedi, télen is ren-
dezünk a Balaton jegén különböző 
programokat.

A RÉGI HÍRNÉV 
VISSZAÁLLÍTÁSÁN DOLGOZNAK
Balatonalmádi települése négy részből áll, Vörösberény, Al-
mádi, Budatava és Káptalanfüred. Fejlődésünk során ezen 
településrészek sajátosságait igyekeztünk megőrizni. Ami-
kor 2002-ben a polgármesteri székbe kerültem, két jelentős 
beruházási folyamatot örököltem. Az egyik a Városháza 
előtt látható Pannónia kulturális központ, illetve a Wes-
selényi strand rekonstrukciója – kezdte beszélgetésünket 
Pandur Ferenc polgármester.

Lepsics Gergő
lepsicsgergo@regioregia.hu



HÚSZAS-HARMINCAS ÉVEK
A XX. század elején kezdődik a 
községgé válás újkori története. A 
mai település alapjait a mosonma-
gyaróvári lőporgyár áttelepülése 
rakta le az I. világháború után. 
1920-tól műút, posta, állomás, 
strand építése, szőlőtelepítés, te-
lekosztás kezdődik. A lőporgyár, 
valamint utódja, a  Nitrokémia, 
továbbá a papírgyár megjelenésével 
az ipari munkásság aránya jelentő-
sen növekszik. Az 1920-30-as 
években az alsófüzfői területen egy 
üdülőtelep kialakulása kezdődött 
el. 1927-28-ban épült a nyár-
fasor végén a strand, 1930-ban 
iskola, 1936-ban templom. 
1923 nyarán megkezdődött a 
gyártelepi lakótelep építése is, 
ami 1930-ban már több száz csa-
ládnak adott otthont. 1928-ban 
alakult meg a Füzfői Atlétikai Klub. 
Először futball, majd később az 
úszó- és természetjáró-szakosztály 
jött létre. 1936-37-ben épült a 
római katolikus templom.

A VÁROSSÁ VÁLÁS ÚTJÁN
Balatonfüzfő 1958-tól önálló 
közigazgatású település, majd 
1990. szeptember 30-ától ön-
álló önkormányzat. Közigazgatási 
területe a Balaton észak-keleti 
csücskét öleli át. A település 
három részből áll: Balatonfüzfő, 
Füzfőgyártelep és Csebere-Szal-
másitelep. Balatonfűzfő 2000. 
július elsején nyerte el a városi 
rangot. Két fő közlekedési út 
– a 71-es és 72-es – csomó-
pontjában fekszik, és érinti a 
települést a Budapest –Tapolca 
vasútvonal. A város jelentős 
ipari vállalkozásai, fejlett intéz-
ményi infrastruktúrája révén fog-
lalkoztatási központ: mintegy 30 
kilométeres körzetből fogadja a 
munkavállalókat.

INTÉZMÉNYRENDSZER,
IDEGENFORGALOM

Balatonfüzfő fejlett intézmény-
rendszerrel rendelkezik a nevelés 

és oktatás területén: bölcsőde, 
óvodák, általános iskolák, vala-
mint szakképző iskola működik. 
Művelődési házak, könyvtárak, 
klubhelyiségek, filmvetítésre 
is alkalmas színházterem áll a 
lakosság rendelkezésére. Az 
egészségügyi intézményrend-
szeren belül két háziorvosi, 
egy házi gyermekorvosi, 
valamint egy fogorvosi szolgá-
lattal rendelkezik a település.
Parkosított, virágos környezettel, 
családias légkörrel, jól felszerelt 
kereskedelmi és vendéglátóegy-
ségekkel várja kedves vendégeit 
a Balaton északi partjának egyik 
legszebb strandja, a Fövény-
strand. Gazdag kulturális, sport 
és egyéb programok, a helyi és 
a környék kirándulóhelyei, han-
gulatos éttermek és szórakozó-
helyek teszik az üdülést, kikap-
csolódást még kellemesebbé.

FŰZFŐI TÖRTÉNELEM
A veszprémi Bakony Múzeumban őrzött kel-
ta, avar és római kori  leletek  alapján bizto-
san tudjuk, hogy Balatonfűzfő nagyközség terü-
letén a régmúlt időkben már település létezett.
A honfoglalást követően István király 1018-ban a falut, 
akkori nevén Mámát, a veszprémvölgyi görög apácáknak 
ajándékozta. A megélhetést állattartás, szőlőművelés, 
halászat és a Fűz patak hídján szedett vám adta. A Szent László tisztele-
tére szentelt templom 1290-ben már áll. Dr. Varjú Lajos polgármester a 
XX. század elejétől átívelő összefoglalót adott a város történelméről.

Lepsics Gergő
lepsicsgergo@regioregia.hu



HÍRES ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK
A Horváth-ház értékesítését 
követően 46 lakás készül a vil-
lában. A földszinten üzleteket 
alakítanak ki, melyekből öt az ön-
kormányzaté lesz, s az átadás még 
az idén megtörténik. Az Árkád 
Hotel és az Ipoly Szálló Anna 
Grand Hotel néven négycsillagos 
kategóriájú szállodaként működik 
majd tovább. A gyógyturizmus 
mellett helyet kap itt a Városi 
Helytörténeti Gyűjtemény is. A 
ROP keretében benyújtott sikeres 
pályázatunk eredményeként 378 
MFt-ot fejlesztésre fordíthatunk. 
Ez lehetővé teszi a reformkori für-
dőtelepi városrész rehabilitációját, 
valamint a Balatoni Borok Háza, 
képzőművészeti galéria, kávézó, 
nyilvános WC és a Moló színpad 
kiszolgáló helyiségei kapnak helyet. 
A lebontott bazársor helyén park 
épül, és felújításra kerül a Blaha és 
a Kisfaludy utca. 
Az önkormányzat kétszintes üzlet-
ház felépítését tervezi a volt Kert-
mozi helyén, ennek elkészültek a 
kiviteli tervei. A beruházást 2005. 
áprilisára szeretnék befejezni. 
Pályázati támogatással megvalósult 
továbbá a Kerek-templom környe-
zetének rendezése. Sokak munká-
jának köszönhetően megtörtént a 
templom homlokzatának felújítása, 
és kiépült egy ivókút is. Elkészült 
a Kerektemplom Galéria, és jövőre 
szeretnénk a templom alatt egy 
színvonalas zöldterületet is kialakí-
tani. Több mint tízéves egyeztetés 
után a Görög falu részleges átadása 
megtörtént, a vásárlókat 2005 má-

jusától várják. A 120 fedett üzlet 
és a 160 sátoros eladótér jövőre 
tovább bővül, és szomszédságában 
pedig vízi vidámpark épül.

SZOLGÁLTATÁSOK, 
INFRASTRUKTÚRA

Sokak örömére átadtuk a Balaton 
Szabadidő és Konferencia Köz-
pontot és a felújított Szabadtéri 
Színpadot. A beruházáshoz a 
Széchenyi Terv keretében mint-
egy 444 millió forint  támogatást 
nyertünk. Helyet kapott itt egy 
multiplex mozi, 2 squash-pálya, 
tánc próbaterem, fitness-terem, 
szauna, szolárium, pezsgőfürdő, 
étterem és büfé.
Terveinknek megfelelően halad váro-
sunkban a szennyvízcsatornázás. Az 
útfelújítási programunk keretében 
Balatonfüreden 12 utca megújult. 
A Kéki utcában 26 önkormányzati 
bérlakást építünk, melynek finanszí-
rozásához a Belügyminisztériumtól 
vissza nem térítendő állami támo-
gatást nyertünk. Együttműködési 
megállapodást kötöttünk a MÁV 
Rt.-vel, melynek keretében felújí-
tásra kerülnek a 
pályaudvarok, 
a gyalogos 
aluljáró és 
ezzel párhuza-
mosan kiépül 
a térfigye-
lő rendszer is. 
Már elkészült 
a fűtött váróte-
rem, a felújított 
Hősök tere 
pedig a lakos-

sági összefogás eredményeként igazi 
pihenőparkká alakult.

IDEGENFORGALOM, KULTÚRA
Az idei tervekre nézve Balatonfüred 
egyik legfontosabb feladata, hogy a 
térség idegenforgalmi és  kulturális 
szervező központ szerepének minél 
jobban eleget tegyen. Idegenforgal-
munk ugyan csökkenő tendenciát 
mutat, de ennek mértéke kisebb, 
mint más régiós településeken. 
Nagy hangsúlyt fektettünk arra, 
hogy egész évben, de különö-
sen a nyári hónapokban színes 
programokat kínáljunk a városunkba 
látogató vendégeknek és a helyi 
lakosoknak. Nagy siker övezte a 
hagyományos, visszatérő rendezvé-
nyeinket: vitorlabontó ünnepség, 
Kékszalag vitorlaverseny, Anna-bál, 
borhetek, szüreti fesztivál, valamint 
a hagyományteremtő szándékkal 
2004-ben elsőként megrendezett 
füredi bor juniális. Az év különle-
gessége volt az Ügyvédek Labdarú-
gó Vb-je, mely során 28 országból 
érkeztek hozzánk vendégek.
A II. balatonfüredi művészeti fesz-
tivál gazdag és színvonalas prog-

A MAGYAR TENGER ÉKKÖVE
A Balaton fővárosában tett látogatásunkkor dr. Bóka István 
polgármester örömmel számolt be arról, hogy Balatonfüred 
Város Önkormányzata kiemelkedően sikeres évet zárt 2004-
ben, a város életében nagy szerepet játszó fejlesztések, be-
ruházások elkezdődtek, illetve megvalósultak. 



ramjait sajnos a rossz idő miatt 
a vártnál kevesebben látogatták. 
Új kezdeményezésünk volt a 
jazzfesztivál, melyet 2005-ben 
szintén megrendezünk, csakúgy, 
mint a nemzetközi kőszobrász 
szimpóziumonot, melyen tavaly 
7 ország szobrászai alkottak 
maradandót, a szőlő és a bor 
témakörében. Örömünkre az 
alkotások Balatonfüreden marad-
tak, ezzel is gazdagítva tereinket 
és parkjaink. A füredi bor juniális 
pedig reményeink szerint jövőre 
még több vendéget vonz váro-
sunkba.
Deák sétányunkon emlékművet 
állítottunk, mely Melocco Mik-
lós Kossuth-díjas szobrászművész 
munkája. Fontos kiemelnünk még, 
hogy több mint tízéves hagyo-
mányra tekint vissza a Salvatore 
Quasimodo költőverseny és díj-
kiosztó gála, melynek programját 
tavaly nagysikerű olasz-magyar 
tudományos konferencia szervezé-
sével színesítettünk.
A turizmus élénkítését szolgálja a 
tavalyi évben bevezetett Füred Kár-
tya, mellyel a településen eltöltött 
vendégéjszaka után a vendégek szá-
mos szolgáltatást kedvezményesen 
vehettek igénybe. A kezdeménye-

zéshez csaknem 50 balatonfüredi 
szolgáltató, vállalkozó csatlakozott 
kedvezmény biztosításával, a szál-

láshelyek többsége pedig a kártya 
terjesztésével. 

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁ-
SÉRT, EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT

Az előző évekhez hasonlóan az 
önkormányzat a tevékenysége 
során folyamatosan kapcsolatot 
tartott az érintett szervezetekkel. 
2004-ben az alábbiak tettek 
a legtöbbet a város fejlődésért: 
Arácsért Alapítvány és Balaton-
füred Városért Alapítvány. Fő tá-
mogatóink: a Demján Alapítvány, 
a Herendi Porcelánmanufaktúra 
Rt., a Matáv Rt., a T-Mobile 
Rt., a Kékkúti Ásványvíz Rt. illet-
ve számos helyi vállalkozó.

Cseh Teréz
csehterez@regioregia.hu



– Mi is történt tehát Berhidán 
2004-ben?
– Három fő dolgot szeretnék kiemelni. 
Elsőként azt a tényt, hogy 2004-ben 
– hosszú évek óta először – pozitív 
szaldóval alkottuk meg az önkormányzat 
költségvetését. Fontos volt számunkra 
továbbá, hogy május 1-je óta mi is uniós 
polgárokká válhattunk, s végül, hogy 
ötszöri próbálkozás után megvalósult régi 
álmunk, Berhidát várossá nyilvánították. 
A nyereséges gazdálkodás, a likviditási 
problémák nélküli működés alapja, hogy 
az itt élők szinte kivétel nélkül maradék-
talanul befizetik a kivetett adókat. Az 
emberek elfogadják a településpoliti-
kánkat, s ennek eredményeként az adó-
fizetési morál is jó. 

– Gondolom, a sikeres gazdálkodás 
új beruházásokat is lehetővé tett.
– Igen, elkészült a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola sportpályájának mű-
anyag borítása, valamint átadtuk az új 
szabadtéri színpadot. Megtörtént az ön-
kormányzati intézmények fűtéskorszerűsí-
tése, az Öregek Napközi Otthonában a 
vizesblokk felújítás. Az uniós csatlakozás 
tiszteletére zászlóparkot építettünk és sor 
került két buszváró telepítésére is. Tavaly 
korszerűsítettük - illetve ahol még nem 
volt kiépítettük - a csapadékelvezető 
rendszert, és nem utolsó sorban három 
kilométer járdát építettünk.
Bár korábbról származik, de beruházása-
ink között mindenképpen meg kell emlí-
teni azt a környezetvédelmi rehabilitációs 
programot, amelyet 1995-ben hat kör-
nyező település japán hitelből együttesen 
valósított meg. Ennek eredményeként 

településünkön az infrastruktúra kiépí-
tettsége százszázalékos. Természetesen 
költségvetésünkben ez a hiteltörlesztés 
jelentős tételként van jelen.

– Milyen terveik vannak az idei 
esztendőre?
– Fő feladatunknak a további ipartele-
pítést említeném, illetve a megváltozott 
munkaképességűek munkalehetőségének 
megteremtését. Tervbe vettük a mű-
velődési ház, a színházterem felújítását, 
és szeretnénk felépíteni egy városi sport-
csarnokot. De a várossá nyilvánítás 
kapcsán felmerült a városközpont 
rehabilitációja is, amely egyrészt a 
még romos épületek rendbetételét je-
lenti, másrészt pedig egy igazi, korszerű 
centrum kiépítését.

– Milyen rendezvényeket terveznek?
– Szeptember második hétvégéjén 
immáron tizenharmadik éve ren-
dezzük meg a berhidai napokat. Az igen 
nagy népszerűségnek örvendő prog-
ramsorozat egyes eseményeire időnként 
nyolcezren is összejönnek, részben a 
helyiek, a környékbeliek, de távoli 
vidékről is vissza-visszajárnak hozzánk. 
Látványosságnak sem utolsó az augusztus 
20-ai aratófelvonulásunk, vagy akár a 
szeptember végén, október elején rende-
zett hagyományos szüreti felvonulásunk.
Különleges színfolt az ún. kisze-járás 
– téltemetés – február végén. A kisze-
járók énekelve végigvonulnak a telepü-
lésen, a lakosság pedig sütivel, itallal 
fogadja őket. A rendkívül hangulatos 
esemény a kicsiktől a nyugdíjasokig 
szinte mindenkit megmozgat. Február 

végén rendszerint a jeges napok ke-
retében egy peremartoni cég hétvégi 
házában, illetve akörül töltik a szabad-
idejüket a helyiek fakutyázással, kor-
csolyázással. Sajnos, az utóbbi három 
évben az időjárás nem tette lehetővé en-
nek a számunkra kedves összejövetelnek 
a megrendezését. Végül mindenképpen 
szót ejtenék a Doni megemlékezéshez 
fűződő koszorúzásról és ünnepi műsorról. 
Tizenegy évvel ezelőtt az egyik túl-
élő javaslatára szerveztük meg az első 
ünnepséget, és 80-100 fő azóta is 
méltó módon emlékszik vissza az akkor 
elesett hősökre.

- Kiknek a munkáját, vagy milyen 
szervezeteket emelne ki 2004 
kapcsán?
- Minden évben átadásra kerül Berhida 
Nívódíja. Tavaly a Hétszínvirág Óvoda 
vezetőnője, Molnár Istvánné vehette át 
több éves óvónői és vezetői tevékeny-
ségéért. A Berhidáért kitüntetést hárman 
kapták meg: Pergő Margit Cecília, az 
önkormányzat pénzügyi bizottságában 
végzett munkájáért, illetve a részönkor-
mányzat vezetőjeként; Károlyi Imre, volt 
alpolgármester, aki egyéni vállalkozóként 
mutatta meg a fiataloknak, hogyan is kell 
igazi mezőgazdasági kistermelővé válni; 
harmadikként pedig dr. Frisch Gyula, 
aki sok évtizedes pedagógiai illetve 
képzőművészeti munkájáért, valamint a 
Berhida Közalapítványban a kuratórium 
elnökeként végzett munkájáért kapta a 
kitüntetést.

AHOL A BAJ ÖSSZEKOVÁCSOLT
Berhidáról akarva-akaratlanul még ma is mindenkinek ugyanaz jut 
eszébe: az 1985-ös földrengés. Berhida azóta úgyszólván újjáépült. 
Ráadásul a közös gondok igazi közösséggé kovácsolták az itt élőket, 
jellemzővé vált a hosszú távú gondolkodás és ennek mára kézzel 
fogható eredménye sok-sok más mellett a várost, a várossá válást 
szimbolizáló kulcs, amelyet Berhida 2004 szeptemberében vehetett 
át. Eredményeikről, fejlesztéseikről Lajosfalvi József polgármestert 
kérdeztem, aki 1982 óta áll a település élén. 

Cseh Teréz
csehterez@regioregia.hu



A középkorban emelkedett ki 
a település a névtelenségből. 
Hírét – és nevét is a Pécz nem-
zetség egyik nemesi családjának 
köszönheti, a feudalizmusban 
megbecsülésnek örvendő Deve-
cseri család birtoka volt. 
Ez a család építtette fel a du-
nántúli főkapitányság végvári 
rendszerének egyik kiemelkedő 
várát, mely a későbbiek során 
a Nádasdy majd az Esterházy 
családokhoz került. 

Saját korában is jelentős volt 
a vár körül kialakult város 
élete mind gazdasági, mind 
kereskedelmi szempontból. A 
kereskedelem virágzását a dom-
borzati viszonyok miatt kialakult 
útvonalak segítették, mely a 
céhek sokrétű tevékenysé-
gével együtt Devecsert a térség 
központjává emelte, s ez a ké-
sőbbiekben mezővárosi ranghoz 
vezetett. 

Napjainkra megvalósultak a 
városban az alapvető közmű-
vek, megoldották a kilencvenes 
évek elején még napi gondokat 
okozó szennyvíz-problémát. 
bevezették a telefont és a gázt 
is, hamarosan a csatornázás is 
elkészül.

A város vezetésének – élen 
Holczinger László polgár-
mesterrel – azonban újabb és 
újabb akadályokkal kell szem-
benézniük. Sajnos továbbra 
is foglalkozniuk kell a munka-
nélküliséggel, a roma lakosok 
szociális és közoktatási hely-
zetének javításával. 

Az elkövetkező években is 
kiemelt feladat a munkahelyte-
remtés, az önkormányzat ingat-
lanjainak ésszerű és gazdaságos 
kezelése, új üzemek létesítése, 
magánbefektetők „betelepíté-
se”.
A munkanélküliek egy részének 
bizonyos megélhetési lehető-

séget jelent a városban sajnos 
nagyon elterjedt „lomizás”. 
Ez azt jelenti, hogy nyugati 
országokban lomtalanításkor 
kitett használt cikkeket ezek 
az emberek összegyűjtik, haza-
szállítják és itthon megpróbálják 
értékesíteni. Ez nem csak a 
gazdaságnak árt, hanem köz-
vetlenül és közvetve a városnak, 
és azt se felejtsük el, hogy ez a 
tevékenység illegális.

Az önkormányzat fejlesztési el-
képzelései magukban foglalják 
a belváros utcaképének reha-
bilitációját, a központi részek 
sétálóutcává alakítását ezekről 
a területekről a személygépjár-
mű-forgalom kitiltását. A cél 
az, hogy Devecser felkészülten 
csatlakozzon az európai városok 
sorába gazdasági, közéleti és 
kulturális szempontból is.

Az elkövetkező évek szorgos 
munkájával a gondok azonban 
megoldhatók. Remélhetőleg 
Devecser egy értékes történelmi 
múlttal rendelkező, jól működő, 
hangulatos dunántúli kisváros 
nyugodt életét élheti tovább.

EGYRE KÖZELEBB A KITŰZÖTT CÉLOKHOZ
A Dunántúl csendes, de nagy múltú városkája Devecser. Az ember leg-
régebbi előkerült nyomai több, mint négyezer évesek, melyek nem 
csak a mai város területéről, hanem annak határából, elszórtan ke-
rültek elő. Ezek az emlékek tanúskodnak arról, hogy már a régi idők 
emberei is felismerték a terület előnyös földrajzi tulajdonságait, és al-
kalmasnak találták faluhelyek, később szervezett város kialakítására.

Vitkóczi Éva
vitkoczieva@regioregia.hu



– Ha jól tudom, ön nem rég-
óta polgármestere a város-
nak.
– Valóban nem, a rendes válasz-
tások után megalakult képvise-
lőtestület feloszlatta magát, ezért 
időközi választásokat kellett kiírni, 
mely alkalmával engem választottak 
meg a polgármesteri tisztségre. 

– Hagyott önre függőben 
maradt feladatokat elődje?
– Sajnos elég kényes helyzetben 
kerültem a város élére, egy nagy 
vihart kavaró ügyet nem sikerült 
lezárnia az előző képviselőtestü-
letnek. A konfliktus a közelben 
épülő hulladéklerakó telep építése 
miatt bontakozott ki, mely ellen a 
környékbeliek tiltakoztak. 
A lerakó megkapta a környezetvé-
delmi jogosultságot, és az elvégzett 
vizsgálatok és minták alapján is olyan 
eredményeket kaptunk, melyek azt 
igazolják, hogy tevékenységükkel 
természeti károsodást nem okoznak 
majd. Az ügy bírósági útra terelő-
dött, végleges döntés még nem szü-
letett. Az egyre mérgesedő viszonyt 
az önkormányzat személyi változásai 
jó irányba terelték, remélem, hogy 
hamarosan megtaláljuk majd azt a 
kompromisszumos megoldást, mely 
mindkét félnek megnyugvást hoz, és 
Herend városa előtt sem zárja el a 
fejlődés útjait. 

– Az új év első hetei minden 
város életében a költségvetés 
összeállításával zajlanak. 
Herend milyen határok közt 
gazdálkodhat 2005-ben?

– Nehéz anyagi helyzetben van 
önkormányzatunk, de a fő célunk 
a pénzügyi stabilitás megteremtése. 
A város szervezeti és intézményi 
rendszere jóléti körülményekre 
épült. Napjainkban a gazdasági 
helyzet ennek fenntartását nem teszi 
lehetővé, ezért az idei esztendőben 
racionalizálnunk kell a szervezeti fel-
építést és a létszámot is, mely ez 
esetben leépítéseket jelent.

– Milyen tervekkel vág neki a 
következő évnek?
– Szeretnénk megszüntetni a város 
kiszolgáltatottságát, egy lábon állá-
sát. Az elmúlt időszakban jelentős 
területet vásárolt az önkormányzat, 
melyen 132 telek kerül kialakításra. 
Ebben az évben tervezzük a telkek 
értékesítését, melyekre már most 
vannak érdeklődők. A fejlesztési 
munkákkal a helyi vállalkozókat 
próbáljuk támogatni. 
Mindennapi életünket jelentősen 
befolyásolja a város híres vállalata, 
a Herendi Porcelánmanufaktúra 
Rt. Plébániatemplomunk is bizo-
nyítja a vállalat régi és befolyásos 
jelenlétét, hisz értékes Szent An-
nát ábrázoló, különleges eljárással 

készült porcelán ablaka még a há-
ború előtti időkből maradt ránk. 
A manufaktúrában két évvel ezelőtt 
történt vezérigazgató-váltás lendü-
letet hozott a vállalat életébe, az 
együttműködési kedv a várossal 
azonban töretlen maradt. Például 
egy ideig az általuk létrehozott 
alapítvány működtette az óvodát és 
a bölcsődét. A szervezet közalapít-
vánnyá alakult, így az önkormányzat 
lett a fenntartó, a részvénytársaság 
azonban továbbra is jelentős mér-
tékben támogatja a működését. 
A városnak jó hangulatú kulturális 
élete van, mely őrzi a kisvárosi 
jelleget. A művelődési házunk 
majdnem minden este foglalt, itt 
tartják próbáikat táncegyesületeink, 
a város kórusa és itt találkoznak a 
helyi nyugdíjasklub tagjai is. Aktív 
és kiemelkedő tevékenységet folytat 
a Bakony-Hargita Baráti Kör, és 
jól bejáratott kapcsolatot tartunk 
fent német testvérvárosunkkal is. 
Nagyobb szabású rendezvényünk 
a Herend fesztivál, melyet általában 
júliusban tartunk, és két-három na-
pon át várjuk a vendégeket érde-
kes és szórakoztató programokkal, 
fellépőkkel. 

PORCELÁNVÁROS
A világhírű és méltán elismert herendi porcelán hazánk 
hírnevét öregbíti a nemzetközi piacokon is. A Herendi Por-
celánmanufaktúra Részvénytársaságnak otthont adó kisvá-
rosról azonban kevesebb információval rendelkezünk. Vajai 
Lászlót, Herend polgármesterét kérdeztük a város minden-
napjairól.

Vitkóczi Éva
vitkoczieva@regioregia.hu



2004-BEN TÖRTÉNT
Befejeződött a közel félmilliárd 
Ft nettó költségű Alsóváros- Fel-
sőváros városrészek csatornázása, 
mellyel a 90-es évek eleji 30%-
ról 80%-ra nőtt a csatornázott-
ság. A csatornaépítéssel együtt 
36 út aszfaltozása is elkészült. 
Az útrekonstrukciókkal együtt a 
város több pontján új buszme-
gálló került kiépítésre, a 2003. 
évben átadott új Termálfürdőnél 
buszforduló létesült.
A város egyik jelentős bevezető  
út szakasza (Acsádi- Táncsics- 
Bezerédi u.)– a hiányzó közművek 
pótlása, illetve a meglévők felújítása 
után - teljes szélességében új asz-
faltburkolatot kapott, a beruházás 
összértéke közel 100  millió Ft.
A közlekedési hálózat fejlesztésé-
nek előkészítéseként elkészültek a 
város meglévő kerékpárút hálóza-
tának bővítését célzó tervek, illetve 
a Gyimóti utat Teveli úttal  össze-
kötő út tervei.
A Munkácsy Mihály Általános 
Iskola felújított épületrésszel bő-

vült, kiváltva ezzel a törzsépülettől 
külön lévő tantermeket. Elkészült az 
Acsády Ignác Szakképző Iskola kol-
légium elöregedett vizesblokkjainak 
belső rekonstrukciója. 
A több mint egy évtizede tervezett 
volt szovjet temetők 3 sírkertjének 
összevonásával és az Alsóvárosi 
temetőben lévő sírkert rekonstruk-
ciójával méltó emléket állítottunk 
a II. világháború város környéki 
harcaiban elhunyt hősi halottaknak. 
A beruházás költsége meghaladta a 
20 millió forintot.
A korábbi évekhez hasonlóan 
2004-ben is folytatódott az ener-
giatakarékos közvilágítási hálózat, 

illetve a lámpahelyek bővítése 
(Bocsor u., Apród u., Bor-
sosgyőr)

TERVEK 2005-RE
2004. évben elkezdődött a 
Pápa Agglomeráció szennyvíz-
elvezetés és tisztítás projekt 
közel   2,6 milliárd Ft-os 
nettó értékű beruházás, mellyel 
elérjük, hogy 2006-ra a város 
már beépített területeinek szin-

te 100%-a szennyvízcsatornával 
ellátott lesz.
Elkezdődött a Balla Róbert téri 
Általános Iskola 115 millió Ft 
értékű rekonstrukciója illetve bő-
vítése,  2005. szeptemberétől 
a minimumkövetelményeknek meg-
felelő iskolában kezdődhet meg a 
tanítás.

PÁPA, A DUNÁNTÚL 
ATHÉNJE

A város kulturális hagyományainak 
méltó folytatása a Városi Galériá-
ból kinőtt Somogyi József Galéria, 
melynek kiállításai legalább regioná-
lis, de talán mondhatjuk országos 
jelentőségűek. A Várkastélyban ka-
pott helyet A. Tóth Sándor pápai 
festőművész, világhírű bábművész 
állandó kiállítása. A képviselőtestü-
let megvásárolta a Győry- házaspár 
néprajzi anyagát, amely a leg-
teljesebb ilyen gyűjtemény Pápán 
és térségében. Az anyagot Pápa 
Város Néprajzi Gyűjteményében 
lehet megtekinteni, időszaki kiállí-
tások formájában.
A nehezedő körülmények ellenére 
folytatódott az a fejlődés, ami a 
rendszerváltozással megkezdődött. 
A demokratikus és polgári fejlődés 
palántái megerősödni látszanak, ha 
az országos folyamatok kedvezően 
alakulnak, Pápa visszanyerheti azt a 
kulturális – oktatási és nem utolsó-
sorban gazdasági súlyát, amit évszá-
zadok alatt kivívott a régióban.

PÁPA, A DUNÁNTÚL 
ATHÉNJE

Veszprém megye nyugati felének fővárosa Pápa. A re-
formátus kollégiumáról híres település (itt tanult sokak 
mellett Petőfi és Jókai is) elmúlt évét Dr. Kovács Zoltán 
polgármester értékelte.

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu



A Bakony délnyugati csücskén, 
a Keszthelyi-hegységet a Kisal-
földdel és a Tapolcai-medencével 
összekapcsoló völgyben fekszik 
Sümeg. A várost könnyen meg le-
het közelíteni úgy a Balaton északi 
partjáról, mint Zalaegerszeg, 
Győr, Veszprém irányából.

Sümeg határában őskori kova-
kőbányát (ma természetvédelmi 
terület és múzeum), római kori 
települést és ókeresztény bazilikát 
tártak fel. Országosan ismert várát 
a tatárjárást követően IV. Béla 
király kezdte el építtetni, amelyet 
a következő évszázadokban a 
veszprémi püspökök egészítették 
ki. 

1656 és 1658 között Széchenyi 
György püspök kőfalakkal kerítet-
te be Sümeg városát. Az egykor 
1100 méter hosszú, bástyákkal 
megerősített kőfalak egy része 
ma is látható. E falakon belül, 
a XVIII. század folyamán épült 
ki az ún. nemesi belváros. Keleti 
határát a Várhegy meredek oldala 
zárja. Központjában az 1649 
után épített és 1724-1733 köz-
ött jelentősen kibővített ferences 

templom és kolostor, valamint az 
1748-1753 között Padányi Bíró 
Márton veszprémi püspöki palota 
épületei állnak. Ezt övezi félkör 
formájában a belváros, mindössze 
két kis utcából és három térből álló 
területe. Itt áll Kisfaludy Sándor 
(1772-1844) költő szülőháza, 
amely ma a Városi Múzeumnak 
ad otthont. 
Általános, éves rendszerességű 
programjaink: Szűz Mária Búcsú 
szeptemberben, Erzsébet Napi 
Vásár novemberben, Gyermek-
napi Vártámadás, Radetzky-túra, 
Radetzky Nap májusban, Huszár-
vadász lovaglás novemberben.

Turisztikai szempontból meg-
határozó, éves rendszerességű 
programjaink: Sümegi várjátékok, 
Török világ Magyarországon, 
Sötét középkor Magyarországon, 
Lovagi torna programokkal - ál-
talában július 1-jétől augusztus 
20-ig minden nap, illetve Végvári 
Napok minden évben augusztus 

2. hétvégéjén és Lovagi torna a 
Várcsárdánál, július 1-jétől július 
30-ig minden este, az év többi 
részében minden szerdán és szom-
baton vacsorával egybekötve vagy 
anélkül. 

A környező települések látnivalói 
és érdekességei: Hévíz, Európa 
legnagyobb természetes, termál-
vizű tava; Balaton, strandok, vízi 
sportok, időszakos nyári rendez-
vények, fesztiválok; Zalaszántó, 
Stupa (buddhista szentély), 
amelyet a Dalai Láma személyesen 
szentelt fel 1993-ban; Sümeg-
prága, Fazekas Napok májusban; 
Tapolca, mészkőbarlang; Kapolcs-
Öcs-Pula-Taliándörögd-Vigántpe-
tend-Monostorapáti, Művészetek 
Völgye fesztiválsorozat nyáron; 
Keszthely, Festetics kastély, Baba-
múzeum, Csigapalota, Marcipán-
múzeum; Rezi és Tátika várromjai; 
Gyepükaján, romtemplom; Ne-
meshany, varrott csipke; Ötvös, 
Szegedy Róza kastély; Bazsi, 
Simon István költő emlékháza.

Bővebb utazási, prog-
ram és szállásinfor-
mációk miatt keresse 
Tourinform Irodánkat 
a következő címen: 
Sümeg, Kossuth u. 14. 
Tel./Fax.: 87/550-275, 
550-276.

PEZSGŐ KULTURÁLIS ÉLET, 
ÉRTÉKES TÖRTÉNELMI 

HAGYATÉK
Városunk a Nyugat-Dunántúl egyik barokk gyöngyszeme, ahol 
a szívesen látott vendég és az itt lakó egyaránt egy hajdanán 
virágzó kort elevenen őrző és felidéző élettér részese lehet.

Vitkóczi Éva
vitkoczieva@regioregia.hu



A történelem során igazán sokat 
fejlődött városunk. Nevét először 
a XII. században említik, ekkor 
adományozta II. András Turul 
ispánnak, aki a tó köré építette ki 
központját. Nemsokára már Zala 
megye keleti részének központjává 
lett. A török időkben ütközőzóna 
volt a város, mégsem néptelenedett 
el. A járványokat, háborúkat át-
vészelve a település mind gazda-
ságilag, mind oktatási szempontból 
gyorsan fejlődött.
1891-ben épült meg a Tapolca-
Sümeg vasútvonal, majd a város 
vasúti csomóponttá vált. 1905-től 
van villanyvilágítás, 1914-től kór-
ház, ezután repülőteret építettek, 
és a bauxitbányászat központja is 
ide települt. 
Gazdasági és kulturális szerepének 
folyamatos megőrzése mellett 
szépen fejlődött az infrastruktúra 
és az idegenforgalom is. Mára a 
teljes egészében kiépült út-, köz-
mű-, szennyvíz-, telefonhálózat, jó 
színvonalú egészségügyi és oktatási 
szolgáltatások, felújított, hangulatos 
városközpont, pezsgő kulturális és 
idegenforgalmi élet jellemző vá-
rosunkra, amely csaknem húszezer 
ember otthona.

Sajnos, a bauxitbányában a rend-
szerváltás alkalmával sok munkahely 
szűnt meg, Tapolca mégis meg tud-
ta őrizni munkaadói szerepét. Ekkor 

egy struktúraváltás ment végbe 
gazdasági életünkben, a hangsúly az 
idegenforgalomra helyeződött. 
Az 1903-ban felfedezett Tavas-
barlang néhány éve ismét bejárható 
csónakkal, és újonnan épült gyógy-
szállónk átadása is jelentős lépés a 
város történelmében. 
A Balaton (10-12 km) és Hévíz 
(20 km) közelségében nem kon-
kurenciát láttunk, hanem a saját 
jövőnk megoldását. A 2003-ban 
átadott négy csillagos, 240 szobás 
szállodánk nem csak a külföldi kö-
zönség köreiben kedvelt. Sok ma-
gyar család piheni ki itt a mindenna-
pok fáradalmait az ásványvíz minő-
sítésű wellness és élményfürdőben, 
hidro-, fiziko- és barlangterápiákkal 
és a rendelkezésre álló sport-
létesítményekben. A kisebbekre 
a gyermekrészlegben szakképzett 
gondozók és játékokkal, izgalmas 
programokkal teli üdülés vár. 
Kulturális életünk júniustól szeptem-
berig aktív igazán, ekkor a tavon 
felállított víziszínpadon minden 
hétvégén koncertek várják az ér-
deklődőket.

Regionális Operatív Pályázat kere-
tében tervezzük városunk további 
rehabilitációját, a városközpontban 
lévő Malom-tó környékének és az 
épületek homlokzati és tetőszerke-
zetének felújítását, a térburkolat ja-
vítását és a 0-24 h idegenforgalom 

megvalósítását, melynek lényege a 
műemlék jellegű épületek, szobrok 
és más művészeti alkotások díszki-
világítása. Hatszáz millió forintos 
beruházás keretében 2005-ben 
tovább fejlesztjük a csatornaháló-
zatot is.
Tavasszal egy másfél milliárdos 
magánerős beruházás keretében a 
tavaly átadott hotel mellett aqua-
park épül, mely 1 800 m2 víz-
felületével, reméljük, tovább erősíti 
szállodáink forgalmát.

Mindehhez igyekszünk jól megkö-
zelíthetőek maradni. A Volánnal 
kialakított jó kapcsolat eredménye-
ként már nem csak vonattal, hanem 
busszal is könnyen elérhető a város. 
A Tapolca-Pápa-Győr korridor 
jótékony hatását egy ideje már 
érezhetjük, és a Nemzeti Fejlesztési 
Alap segítségével igyekszünk majd a 
71 számú főutat tehermentesíteni a 
Veszprém-Tapolca-Hévíz tengellyel, 
hiszen a Balaton menti út túlterhelt-
sége jelentős problémákat okoz. 

Tapolca, a balatoni kisváros „a 
barlangok és vizek városa” je-
lentős, fejlődő kisrégió központ, az 
új évezred küszöbén is a városlakók 
és az idelátogatók minél teljesebb 
kiszolgálása érdekében működő 
település.

A Tapolcai-medence „meleg vizű forrása”

A BARLANGOK ÉS VIZEK 
VÁROSA – TAPOLCA

A Balaton nyugati részén, a Tapolcai-medencében fekszik Ta-
polca, azon a területen, mely már időszámításunk előtt ötezer 
évvel is lakott volt, hiszen minden feltétel rendelkezésre állt 
a letelepedéshez. I. sz. 2005. év januárjában Ács János pol-
gármester úr segítségével hagyunk írásos emléket arról, hogy 
- mintegy hétezer évvel a legrégebbi régészeti leletek után 
– milyen feltételek, előnyök teszik vonzóvá most a várost.

Vitkóczi Éva
vitkoczieva@regioregia.hu



– Kezdjük egy kis történelmi 
visszatekintéssel. 
– Várpalotán a 30-as évektől 
folyamatosan bővültek az ipari 
objektumok. A bányászat után a 
vegyipar, az alumíniumgyártás, a 
villamos erőmű nagyberuházásai 
megteremtették 1951- re a vá-
rossá válás alapjait. Ekkor három 
városrész, Várpalota, Pétfürdő és 
Inota kapcsolódott egymáshoz, 
1997. október 1-jétől azonban 
Pétfürdő ismét önálló település. 
A város jelenleg két részből áll, 
ezek Várpalota és Inota, lakos-
sága pedig közel 23000 fő. A 
gazdasági életben már nem játszik 
szerepet a bánya, előtérbe került 
az Inotai Alumíniumkohó Kft, a 
Bakony Erőmű Rt, és más vál-
lalkozások. 1996-97-ben a 
városban kiépült a gázfűtés, a 
teljes telefonhálózat és befeje-
ződött a víz- és csatornahálózat 
korszerűsítése. Nagy feladatot je-
lent ezeket követően az úthálózat 
felújítása is. A város azon ritka 
települések közé tartozik, amelyek 
100%-os infrastruktúrával rendel-
keznek. Az elmúlt években nagy-
kapacitású szennyvíztelep került 
átadásra, valamint elkészült a 
nagyteljesítményű gázüzemű fűtő-
mű, amely mintegy 4000 lakás 
és 1900 háztartással egyenértékű 
intézmény hőellátását biztosítja. 
Érdekesség, hogy Várpalotán 
található Magyarország egyik 
elektromos áramot termelő szél-
erőműve is.

– Az iparstruktúra átalakítása 
milyen hatással volt a lakosság 
foglalkoztatására?
– 1993-ban tragikusan magas, 
mintegy 20%-os volt a munka-
nélküliség. Ez 2000-re 6%-ra 
csökkent, ma 9-10%-ra tehető. 
Az újabb emelkedés oka a mul-
tik kivonulása Székesfehérvárról, 
ugyanis sokan jártak oda dolgozni 
városunkból. Ma a legnagyobb 
munkáltatók a városban és környé-
kén a MAL Rt. (750 fő), a Péti 
Nitrogénművek (950 fő), maga 
az önkormányzat (800 fő) és a 
VOLÁN (200 fő). Várpalotán 
két ipari park van. Az egyik a kohó 
területén, itt működik az MFT, a 
Maba Hungária és a MAL-MBK 
Kft. Ezek a vállalkozások kb. 
150-160 főnek adnak munkát. 
A Várpalotai Ipari Parkban jelenleg 
egy cég, a Suzuki Mészáros Szerviz 
tevékenykedik, de három másik vál-
lalkozás már megvásárolt fejenként 
mintegy 1500 négyzetmétert, 
reméljük hamarosan megkezdik ők 
is az építkezést.

– Hogy alakul idén a gazdál-
kodásuk?
– Jelenleg a költségvetési tárgyalá-
sok közepén tartunk. Sajnos fejlesz-
tésekben csak az igények töredékét 
tudjuk kielégíteni, adóemelésre is 
kényszerültünk a zavartalan műkö-
dés biztosítása érdekében. Ugyan-
akkor a kötelező béremelések és 
feladatok anyagi háttere biztosított. 
Szerencsére Várpalotán nagyon 

jó az adófizetési morál, ez biztos 
hátteret jelent az önkormányzat 
számára. Bár rendelkezünk folyó-
számlahitellel, ezt tavaly nem kellett 
igénybe venni, reméljük az idén sem 
kell hozzányúlnunk.

– Beszéljünk egy kicsit a város 
szellemi életéről is!
– Az oktatás területén van öt ön-
kormányzati, egy magán- és egy 
egyházi általános iskola, valamint 
hét óvoda Várpalotán. Sajnos 
folyamatosan csökken a gyermek-
létszám, 1990-ben mégy négy 
bölcsőde működött 100 férőhely-
lyel, mára egy maradt mindössze 
50 fővel működik. Ami a kulturális 
életet illeti, annak alapjait a múlt 
század első felében teremtették 
meg. 1920-ban alakult a Bányász 
Kórus, 1929-tól működik a 
Bányász Fúvószenekar, amely há-
zigazdája az évente megrendezésre 
kerülő Fúvószenekari Találkozónak. 
Évtizedes hagyományokra tekint 
vissza a Cserregő Néptáncegyüttes 
és a Vox Castellana Kamarakórus 
is. Várpalota kulturális életének 
egyik alapköve a félszázados 
múlttal rendelkező zeneiskola, 
amely számos művészt és műértőt, 
zenepártolót nevelt fel. Csak-
nem negyven esztendeje rend-
ezik meg Várpalotán a Ney Dávid 
kórushangversenyt, ahol a város 
gazdag zenei kultúrája mutatkozik 
be évről évre.

VÁRPALOTÁN JÓ AZ 
ADÓFIZETÉSI MORÁL

Várpalota Budapesttől 90 km-re, két patinás megyeszékhely, 
Székesfehérvár és Veszprém között félúton helyezkedik el, a Ba-
kony lábainál, a Balatontól alig 30 km-re. A város polgármeste-
rének Leszkovszki Tibornak, és az önkormányzatnak meg kellett 
küzdeni a bányászatra épült ipari struktúra átalakításával.

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu



Az e-közigazgatás kialakításában 
eljutottunk odáig, hogy a külső kerü-
leteket is sikerült integrálni, így már az 
egész város hálózatban van. Megtör-
tént a hardver eszközök teljes moder-
nizálása is az önkormányzatnál, mára 
a képviselők mindegyike notebook-
on dolgozik – melyet nem a költ-
ségvetés, hanem a saját tiszteletdíjuk 
terhére vásároltak meg. A hivatalban 
napjainkra majdnem teljesen megszűnt 
a papírhasználat, az információkat és 
minden más anyagot, melyet eddig 
papíron juttattunk el, most CD-n és 
az interneten keresztül közvetítjük. 
Az e-közigazgatás szoftver oldalán 
pályázati forrásból iktató-, pénzügyi 
rendszert és a családsegítés területére 
gyámügyi programot vezetünk be. 
Hasonló háttérrel (GVOP) vágunk 
neki az önkormányzati adatvagyon 
másodlagos hasznosításának, mely a 
város tulajdonában lévő javakat – te-
hát az ingatlanoktól a jó levegőn át az 
infrastruktúráig mindent – a világhálón 
teszi közzé, melynek a befektetők 
idecsalogatásában lesz nagy szerepe. 
Terveink várhatóan 2006. év végére 
megvalósulnak. 

A 2005. évet egy dániai tanulmá-
nyúttal kezdtem, melyet a PEA (Pá-
lyázati Előkészítő Alap) szervezett. 
A téma a városi tömegközlekedés 
fejlesztése, új módszerek megismerése 
volt, ehhez az oktatási pályázatot egy 
dán cég nyerte. Dániában különböző 
méretű és struktúrájú városok közleke-

dését, közlekedési rendszerét ismertük 
meg, hogy a szerzett tapasztalatokat 
átültethessük a hazai gyakorlatba. 
Dániában működik az új, utas-barát, 
kártyás jegyrendszer, amely a bank-
kártyák, hitelkártyák elvén működik. 
A városi tömegközlekedésben bevetik 
a citybuszokat, citytaxikat. Lényegük, 
hogy menetrendszerinti járatok csak a 
forgalmas időszakokban közlekednek 
(pl. munka- iskolakezdés) és a köztes 
időszakokban egyénileg hívható kis-
buszok és személygépkocsik állnak az 
utasok rendelkezésére, mely költségeit 
az önkormányzat és az utas közösen 
viselik.
Áprilisban 200 millió forintos pá-
lyázatot adunk be, ennek keretében 
telepítenénk az autóbusz terminált a 
vasúti pályaudvar mellé. 

A tavalyi év a projektek 
előkészítésének éve volt, az 
idén ezeket megvalósítani 
szeretnénk. Terveink szerint 
felújítjuk a kórházat, az 
iskolának multimédiás tan-
termeket alakítunk ki, és a 
tetőszerkezetét is felújítjuk. 
Megoldást kívánunk találni 
a csökkent munkaképessé-
gűek foglalkoztatási prob-
lémáira és a zöldforrás 
program keretében a 
városban fásítás kezdődik. 
A Természettudományi 
Múzeum az iskola volt 
épületébe költözik majd. 

Városunk tagja az Észak-Balatoni 
Regionális Hulladékkezelési Kon-
zorciumnak, mely keretén belül 
megoldódik a kommunális hulla-
dékkezelésünk. 2006. nyarán és 
őszén a városrészeken és a városban 
hiányzó csatornázási munkák és 
a szennyvíztisztító telep bővítése  
kezdődik. 

Az e-város kialakításával, az új 
közlekedési rendszerrel és minden 
fejlesztésünkkel, rekonstrukciónkkal 
a város javát szeretnénk szolgálni, 
hogy mind a lakosok, mind a befek-
tetők egy komfortos, ésszerűen és 
jól működő településen élhessenek 
és dolgozhassanak. 

TÖRETLEN A FEJLŐDÉS 
ZIRC ÉLETÉBEN

Zircen 2004. elején jártunk, mikor lapunk az „Aranyhárom-
szög” városait mutatta be. Akkor kezdődött egy projekt 
megvalósítása a városban, az e-közigazgatást egy előkísér-
let alanyaként az országban elsőként Zircen építik ki. 
A fejlődés azóta sem vesztett lendületéből, az eredmé-
nyekről és további tervekről Horváth László polgármester 
tájékoztatja olvasóinkat.

Vitkóczi Éva
vitkoczieva@regioregia.hu



– Hogyan kezdődött?
– Társaságunk, ahogy elnevezé-
séből látni 1998 évben alakult. 
Kezdetben szabadalmaztatott el-
járás alapján FOVA nemesvakolat 
gyártással, ipari csiszolótermékek 
gyártásával és a BUVAD nevű, 
vadkár elleni fizikai védekezőszer 
előállításával foglalkoztunk. Sajnos 
a vakolati termékek piaca ma 
Magyarországon nagyon szűk, 
nehézkes, valamint nem is tudunk 
versenyezni a bejött külföldi társa-
ságokkal. A fejtett kőből készülő 
kaszakövek, húsipari és egyéb csi-
szolótermékek és csiszolókorongok 
előállítása továbbra is folytatódik, 
de a természetes kőből készült 
termékek közel sem olyan ker-
esettek, mint 10-15 évvel ezelőtt 
annál is inkább, mert az üveg-
ipari csiszolótermékeinket használó 
egyik legnagyobb megrendelőnk, 

Parád Kristály sorsa jelenleg bi-
zonytalan.
 
– A fő profil akkor jelenleg az 
építő- és burkolókövek bányá-
szata és feldolgozása?
– Valóban. Sikerült életre kelte-
nünk a rekultivációra ítélt budake-
szi kőbányát. Ha kőkortörténeti 
szempontból vizsgáljuk, akkor ez 
egy hárshegyi típusú homokkő 
bánya, része az Északi-Kö-
zéphegységtől a Balaton nyugati 
széléig húzódó, a korai oligocén 
korban kialakult kőzetvonulatnak. 
A budakeszi eredetű talán a leg-
egyöntetűbb, 75%-os kvarctar-
talmú kő, ezért nagyon szépen, és 
jól lehet megmunkálni. Ez egy új 
piacot nyitott meg a számunkra, 
mert termékeink nagy szerephez 
jutnak műemléki pótlásoknál. 
Tavaly volt a nagy áttörés ezen 
a területen.

 – Hol találkozhatunk az Önök 
köveivel?
– Először Budapesten a Lu-
dovikánál használták, majd a 
Nemzeti Múzeum lépcsősora 
felújításánál. De a mi köveink 
alkotják a visegrádi királyi palota 
díszlépcsőjét, és a Budai Vár-
ban lévő Anjou-ház lábazatát. 
Egyáltalán nem mindegy, hogy 
milyen kővel történik a pótlás. 
Az Állami Műemlékhelyreállítási 
és Restaurációs Központ és az 
engedélyező hatóság, a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal nagyon 
aprólékos munkával vizsgálja be, 
hogy eredetileg milyet használtak, 
és választja ki a pótlásra alkalmas 
anyagot. A minőség és össze-
tétel nem romolhat, változhat, a 
kő tulajdonságait évente vizsgálja 
az Építőipari Minőségellenőrzési 
Innovációs kht.
 
– Idén milyen megrendelések 
várhatók?
– Amennyiben lesz pénz, folytató-
dik a visegrádi palota felújítása. Je-
lenleg már az ajánlati szinten is túl 
van a Budavári Szent György tér 
teljes burkolatához szükséges, mint-
egy 90 m3 burkolókő szállítása, de 
várhatóan a mi köveinket fogják 
használni a rácalmási Jankovics-kúria 
felújításakor.
 
– És a magánmegrendelések?
– Nagyon érdekes, hogy a 
környékről talán egy komolyabb 
megrendelésünk volt, a tatai park-
építőknek szállítottunk. Kisebb 
magánmegrendeléseink vannak, 
de jellemzően kertépítő társaságok 
használják termékeinket. Orosz-
lányból még egyetlen megrende-
lésünk sem volt, hiába, senki sem 
lehet próféta a saját hazájában! 
Sokfelé szállítunk, azonban ha az 
ásványban szegény alföldi, dél-
dunántúli tájakon nincs viszontel-
adónk, akkor a szállítási költségek 

Természetessel a természetért!

KŐ KÖVÖN
Az oroszlányi székhelyű F.B. ’98 Bt. nem a bányász-
városban, hanem Budakeszin fejti ki tevékenységét. 
Az ottani, rekultivációra ítélt bányából hasításos 
fejtéssel nyerik a szebbnél-szebb építő- és bur-
kolóköveket, melyek végső formáját a másfél kilo-
méterre lévő Kőüzemükben adják meg. A társaság 
vezetőjével, Bányai Ferenccel beszélgettünk.



igen magasra rúgnak, így nagyon 
drága lesz a termék.
 
– A bánya saját tulajdonúk?
– Sajnos nem, a Pilisi Parkerdő Rt. 
a terület kezelője, tőlük béreljük. 
Mivel vadban és természeti érté-
kekben nagyon gazdag a terület, 
számos előfeltételt kell teljesíte-
nünk. Bányászni csak tavasztó 
őszig szabad, máskor nem zavar-
hatjuk a szarvasok, vaddisznók 
életét. Ha mégis olyan kiemelt 
munka van, akkor rendkívüli, 
külön megegyezésben rögzítjük a 
bányászkodás és a szállítás fel-
tételeit. Meg kell felelnünk a táj 
későbbi rehabilitációját szolgáló 
előírásoknak is, hogy a visszapót-
lást csak ottani kőzettel, talajjal 
lehet elvégezni, tájidegen anyag 
nem kerülhet a területre.
 
– Maga a kőüzem nem szeny-
nyezi a környezetet? 
– A termelés során csak és kizárólag 
természetes alapanyagokat haszná-
lunk, így termékeink a környezetet 
nem károsítják. Jelszavunkat – Ter-

mészetessel a 
természetért! – 
nagyon komo-
lyan vesszük. A 
bányászatot ha-
sításos fejtéssel 
végezzük, a kö-
vet tömbökbe 
szállítjuk a más-
fél kilométerre 
található feldol-
gozó üzembe. 
A feldolgozás 
során először 
kővágó-gatteren 
a kívánt vastag-
ságra vágjuk a 
tömböt. A sza-
bálytalan tömb 
kivágott lapjai 
átlag 0,8-1,5 
m2 méretűek, 

amelyeket vizes vágógépeken mun-
kálunk tovább. Ez azt jelenti, hogy 
por egyáltalán nincs, a kimosott 
szemcsék egy 
aknarendszerben 
l e ü l e p s z e n e k , 
ahonnét a zagyot 
visszaszállítjuk a 
bányába.
 
– Gyakran 
találkozhatunk 
cégükkel szak-
mai vásárokon, 
kiállításokon.
– Tagjai vagyunk 
a Magyar Díszí-
tőkő Csoport-
nak, amely az 
ásvány-vagyon-
kincs szempont-
jából a magyar-
országi homokkő 
feldolgozás 20-
27%-át végzi. 
Ezért, mivel a 
nagyobbak közé 
tartozunk, meg 
kell mutatni ter-

mékeinket a szakmának és a közön-
ségnek. Állandó résztvevői vagy-
unk a Construmának, itt mutatjuk 
be új termékeinket. Ilyenek voltak 
a keszthelyi és karmacsi alapanyag-
ból előállított mediterrán kövek, 
vagy az úgynevezett Biotop, amely 
elnevezés olyan köveket takar, 
amelyeket koptatással formáztunk, 
és így olyan a felületük, mint a 
folyami kavicsoknak.
 
– Meddig lehet folytatni Buda-
keszin a kőbányászatot?
– A kitermelhető évi mennyiség 
limitált, legfeljebb 2000 m3-t 
bányászhatunk. Felméréseink 
szerint háromszázezer köbmétert 
rejt még a föld, így nyugodtan 
mondhatjuk, hogy amíg itt kő 
kövön marad, azt még unokáink 
is fogják látni!

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu



A halálra soha nincs magyarázat. 
Nincsenek érvek, nincsenek igazsá-
gok, nincsenek ésszerű megoldások, 
csak fájdalom van. Mérhetetlen szo-
morúság. Január 19-én, egy ködös, 
borongós reggelen életét vesztette a 
Dunaferr NK és a magyar női kézilab-
da válogatott beállósa, Kulcsár Anita. 
A világklasszis kézilabdázó nő szerdán 
reggel edzésre igyekezett Dunaújvá-
rosba. Egy év alatt több százszor is 
megtette ezt a távolságot, ugyanis Su-
korón élt férjével. Amikor az acélgyá-
riakhoz igazolt, nem látta indokoltnak, 
hogy párjával Újvárosba költözzön, 
ami valóban nem is tűnt kulcsfontossá-
gúnak, hiszen a távolság nem jelentős. 
Kulcsár ráadásul szeretett vezetni, 
biztos kezű sofőrnek tartották. 

Ezúttal sem utalt semmi a későbbi 
tragédiára, az általa jól ismert 6207-
es úton, a Velence és Pusztaszabolcs 
közötti szakaszon azonban lecsúszott 
az útról, s autójával fának ütközött. 
Azonnal életét veszítette. Az ütközés 
után nem sokkal egy kamionos megállt, 
kiemelte Kulcsárt a füstölő járműből, 
de az érkező mentősök már csak a halál 
beálltát tudták megállapítani.
Alig 28 évesen elhunyt a magyar kézi-
labdasport egyik legnagyobb csillaga. 
Szerencsen született, 1976. október 
2-án. Pályafutása során rengeteg 
nagyszerű siker részese volt, olimpiai 
ezüstérmes, világbajnoki ezüstérmes, 
Európa-bajnok, EHF-kupa döntős, 
magyar bajnok, kupagyőztes. 
A mindig mosolygó Kulcsár Anita 

tele volt tervekkel. Jogi egyetemre 
járt, olimpiát akart nyerni, világbaj-
nokságot, valamint Bajnokok Ligáját a 
Dunaferr együttesével. Nem titkoltan 
azért igazolt egy esztendeje Szé-
kesfehérvárról Dunaújvárosba, hogy 
végre bajnoki címet szerezzen, s 
klubszinten ne csak a hazai, hanem 
a nemzetközi porondon is a legjobb 
legyen. Január 24-én Győrben he-
lyezték örök nyugalomra.
A Dunaferr együttese és a magyar 
válogatott sem az már, mint korábban. 
Megváltozott a világ, Kulcsár halálával 
pótolhatatlan veszteség érte az egye-
temes magyar kézilabdát. 
Ugyanis nem pusztán egy volt a kie-
melkedő tudású beállósok közül. 
Ő volt a világ legjobbja.

KULCSÁR ANITA EMLÉKÉRE

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.



NÉGY ÉVTIZED 
ANGYALBŐRBEN

Egy esztendő híján négy évtize-
det töltött el Komondi Márton 
honvéd ezredes a Magyar 
Honvédség különböző hely-
őrségeiben, alakulatainál, külön-
böző beosztásokban.
Az ötvenhat esztendős, leg-
magasabb tiszti rendfokozatot 
viselő Komondi ezredes rengeteg 
szállal kötődik a megyéhez, noha 
Törökszentmiklóson látta meg a 
napvilágot, ám az érettségit már 
Tatán szerezte meg. Az 1971-
es ruházati szaktisztté avatását 
követően különböző szolgálati 
he-lyeken dolgozott – egyebek 
mellett Tatán is –, majd még 
néhány speciális képzés (Zrínyi 

Miklós Katonai Akadémia, 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem vezérkari tanfolyama, 
stb.) után a Honvédelmi Mi-
nisztérium Honvéd Vezérkar 
Logisztikai Csoportfőnök helyet-
tese is volt, egészen 2003. 
augusztus 31-éig. A következő 
naptári nap már Tatabányán, a 
Komárom-Esztergom Megyei 
Hadkiegészítő Parancsnokság 
élén találja a vitalitástól duz-
zadó, remek kondícióval bíró 
főtisztet, aki eme beosztását 
2005. február 1-jével adta át 
utódjának. Egy közel négy évti-
zeddel ezelőtt kezdődő katonai 
pályafutás, amely gyakorlatilag 
Tatán kezdődött, a megyeszék-
helyen fejeződik be, de az ezre-

des Tatán él továbbra is, s talán 
a következőkben több ideje jut 
majd a hosszú évtizedek alatt 
kialakult barátságok ápolására is.

NYUGDÍJAS ÉVEK AKTÍVAN
Feltételezzük, hogy a szellemileg 
és fizikailag is abszolút topon 
lévő ezredes nyugállományba he-
lyezését követően sem fog lakása 
falai között gubbasztani, annál is 
inkább sem, mivel csak az elmúlt 
két esztendőben két diplomával 
szaporította képzettségeinek je-
lentős számú okmányait. Egye-
bek mellett közigazgatási szak-
vizsgát szerzett államigazgatási 
és általános szakon, valamint a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem vállakozásbiztonsági 
szakán is megszerezte oklevelét. 
Mindezek ismeretében felté-
telezzük, hogy a közel féltucat 
felsőfokú végzettséget igazoló 
okirat birtokában talál még hasz-
nos elfoglaltságot az augusztus 
1-jétől végleg nyugállományba 
vonuló ezredes úr.

HORGÁSZAT, VADÁSZAT, 
UTAZÁS

Mint az megtudtuk Komondi 
Mártontól, a horgászat és a 
vadászat mindig is vonzotta, ám 
ezekre a hobbi tevékenységekre 
eleddig szinte semmi ideje nem 
jutott, de majd ezekután... Már 
ha a tervezett utazások nem ve-
szik el az időt innen is! Mert ha 
felesége, Matild asszony is úgy 
két év múlva eléri a nyugdíj-
korhatárt, utazni is szeretnének. 
Elsősorban London és Párizs a 
szíve csücske Komondi ezredes 
úrnak, de ezeken kívül szeretné 
testközelből megmutatni Európa 

"fővárosát", Brüsszelt is élete 
párjának.

Elbúcsúzott a megyei parancsnok

NÉGY ÉVTIZED 
ANGYALBŐRBEN

Február 1-jével megkezdi felmentési idejét az au-
gusztus első napjával szolgálati nyugállományba 
vonuló Komárom-Esztergom Megyei Hadkiegészítő 
Parancsnokság parancsnoka, Komondi Márton hon-
véd ezredes. Komárom-Esztergom Megye Önkor-
mányzatának elnökénél, Agócs Istvánnál tartotta 
meg búcsúztatását az elköszönő parancsnok, amely 
alkalommal bemutatta utódját, Beutl József honvéd 
alezredest is.

Berg Endre
bergendre@regioregia.hu





Az ünnepségen illusztris szemé-
lyiségek, Keleti György és Lázár 
Mózes, a térség országgyűlési kép-
viselői, Rajnai Gábor, Oroszlány 
polgármestere, Hatvani György, a 
GKM, Rakics Róbert, a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
helyettes államtitkára, Kocsis István, 
az MVM, és Vas László, a VÉRt. 
vezérigazgatója méltatták a beru-
házás jelentőségét, kitüntették és 
dicsérték a hatalmas munkában részt 
vett tervezőket és kivitelezőket.
A kéntelenítő létrejöttének történe-
tét, folyamtatát Holló Vilmosnak, a 
VÉRt. Rt. igazgatótanácsa elnöké-
nek beszéde alapján elevenítjük fel:

„Örömnap ez számunkra, a VÉRt. 
munkavállalói, Oroszlány és térsége 
lakói számára. A mai nappal fel-
avatásra kerülő füstgáz-kéntelenítő 
nemcsak egy szükséges és hasznos 
létesítmény, hanem több ennél, egy 
jelkép, a VÉRt. jövőjének jelképe. 
Azt jelképezi, hogy megvalósult 
az a többéves egyöntetű politikai 
szándék, amely az oroszlányi erőmű 
és a márkushegyi bánya bezárása 
helyett, annak továbbműködteté-
sét, a működés egyéb gazdasági 
feltételeinek megteremtését tűzte 
zászlajára…
…A 2005-ös év, úgy érzem, biz-
tatónak ígérkezik arra nézve, hogy 
véglegesen megoldódik a VÉRt. 
hosszú távú működésének alapvető 

feltételei közül – a ma ünnepelt mű-
szaki és környezeti feltételeken túl 
– a működés EU-jogszabályoknak 
is megfelelő gazdasági felté-telrend-
szere, a szénártámogatás bevezeté-
sével.
Biztató az is, hogy az oroszlányi 
erőmű mind a négy blokkjára már 
decemberben rendelkezett az éves 
folyó működési költségekre fedeze-
tet biztosító, aláírt idei áramvásár-
lási szerződésekkel, amire az elmúlt 
években nem volt példa.
Köszönet illet mindazokat, akik e 
nyolc évig tartó – valóban jövőt 
teremtő – erőfeszítésben részt 
vállaltak:
A 2-es, 3-as és 4-es számú ka-
zánok felújítójának, a fővállalkozó 
Slovenské Energetické Strojáné, va-
lamint legjelentősebb alvállalkozója, 
az AUTEL cégek vezetőinek, szak-
embereinek…
…Az erősáramú villamos beren-
dezések felújítóinak, az OVIT Rt. 
kollektívájának, akik az üzemelő 
erőmű mellett végezték a tervező, 
előkészítő és szervező munkát…
…A retrofit program legköltsége-
sebb és egyben leglátványosabb 
munkája a füstgáz-kéntelenítő üzem 
megépítése volt. Ez a hatalmas vo-
lumenű munka a Lurgi Lentjes AG 
fővállalkozásában, 13 alvállalkozó 
és 21 beszállító együttműködé-
sével valósult meg…
…A szerződés szerinti próbaüzem 

alatt egyetlen üzemzavar sem volt, 
a kéntelenítő hatásfoka jobb, mint 
97%, szemben a jogszabály ránk 
vonatkozó 94%-os előírásával…
…Mindezek alapján joggal mond-
hatjuk, hogy itt Oroszlányban a 
jelenleg alkalmazott legjobb tech-
nológia valósult meg, ráadásul a 
tervezett költségkereten és határ-
időn belül…
..Ezúton köszönöm meg az Észak-
dunántúli Környezetvédelmi Fel-
ügyelőség szakmai támogatását, a 
teljes retrofit projekt engedélyezési 
eljárása során tanúsított segítőkész-
ségét és konstruktív együttműkö-
dését…
…Ez volt tehát a retrofit program, 
amely a közel kétmilliárdos 2005. 
évi tervelőirányzattal együtt - a ter-
vezett költségkereten belül. – ösz-
szesen 20,4 millárd Ft. összegben 
realizálódik, melyet a VÉRt. a kor-
mánygaranciával biztosított 10,3 
milliárd Ft hosszú lejáratú bank-
hitellel, a hiányzó összeget saját 
forrással, valamint rövid lejáratú 
hitellel finanszírozott.”

Jogos tehát a VÉRt. dolgozóinak 
öröme, tartalmat kapott a 2002-
ben terjesztett helyi plakát szövege: 
„Van jövőnk!”
Úgy legyen.

Nem várt tovább a VÉRt.

VAN JÖVŐNK!
Az új évben, január tizenharmadikán egy régen 
elhatározott (1997), és végre megvalósult beruhá-
zás átadásánál, a bokodi erőmű kéntelenítőjének 
– az ún. retrofit programnak – avatásán lehettünk 
vendégei a Vértesi Erőmű Rt.-nek. Ma már 2014-ig 
gondolkodhatnak, tervezhetnek az oroszlányiak, 
hiszen a legkényesebb EU-s környezetvédelmi előí-
rásoknak is megfelel az utolsó hazai mélyművelésű 
bánya szénvagyonára támaszkodó hőerőmű.

Veér Károly
veerkaroly@regioregia.hu



Ahogy Barlay Ö. Szabolcs mondani 
szokta, nyolc év alatt „koldulta 
össze” könyvei árusításával azt az 
egymillió forintot, amellyel elkezdte 
segélyező misszióját először Kárpát-
alján, majd a dévai Böjte Csaba 
ferences szerzetessel való megismer-
kedése után Szováta környékén is. 
A Nyárád folyó völgyében ellehe-
tetlenült helyzetbe került családok 
felkutatása a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány feladata. Kinti segítőjük, 
Pál Marika gyalog járja naponta a 
vidéket, és méri fel az igényeket, 
majd az ő irányításával keresi fel 
hónapról hónapra a Lengyel László 
vezette misszió meleg ruhával, tartós 
élelemmel ezeket a reményt vesztett 
embe-reket. Működésük három hó-
napja alatt kétszer fordult a csoport. 
Első alkalommal huszonhárom család 
várta őket, második útjukon azonban 
a felmérések alapján a létezés leg-
alapvetőbb elemeit nélkülöző csa-
ládok száma már meghaladta a 
negyvenet. Útjukról filmes, képes 
beszámolót készítettek, amelyből 
leírhatatlan nyomort ismerhettünk 
meg. Fűtetlen, bedeszkázott ablakú 
házakban, hiányos öltözetű gyerme-
keket, meleg élelemhez csak ritkán 
jutó embereket, ugyanakkor az anyagi 
nyomor mellett lelki tisztaságban élő 
székely emberek életét. Víz, villany a 
házak többségében nincs, a legtöbb 
helyen egyetlen kicsiny szobában 
élnek a családok, hét-nyolc fő, s ez 
az egyetlen, mozgásra alig alkalmas 
helyiség szolgál az alvás, a főzés, a 
tisztálkodás funkciójára. 
Az Indítlak Kör tagjai feladatukat 
„gyermekmentő missziónak” nevezték 

el, ugyanis segélyező tevékenységük-
kel elsősorban a gyermekek megmen-
tése a cél. Ezen a vidéken a gazda-
sági helyzet miatt kevés a munka, a 
legtöbb férfi csak idénymunkából 
tud gondoskodni népes családjáról, 
s ennek az ideje leginkább a nyári hó-

napokra tehető. Az év többi napján 
nagy az ínség, s gyerekeiket a szülők 
az éhezés elől gyermekotthonokba 
menekítik. A fehérvári csoport azon 
szeretne segíteni, hogy közülük minél 
többen otthon maradhassanak
Az Indítlak Kör munkájához fo-
lyamatosan csatlakoznak újabb és 
újabb segíteni akaró emberek, s mi 
tagadás, munkájukra szükség van, 
mert a megoldásra váró feladat az 
idő előrehaladtával nem csökken, sőt 
egyre nő. Keresnek hagyományos tá-
mogatásokhoz embereket, akik a fel-
mérések alapján személyre szabottan 
évszaknak és méretnek megfelelő me-
leg ruhát, cipőt tudnak felajánlani. A 
pénzadományokból a rászoruló csa-
ládok tartós élelmiszert, tisztálkodási 
szereket, tüzelőutalványt kapnak, 
tavasszal pedig facsemetét, palántát 
a veteményeskertbe, jószágot az 
udvarba. A kötszer, gyógyszer is 
hiánycikk, s szükség van a gyerekek 
felzárkóztatásához, tanításához tan-
könyvekre, tanszerekre, kézimunká-

hoz színes papírokra, ragasztókra, 
a legkisebbeknek pedig önfeledt 
örömet szereznek a játékokkal. Sze-
rencsére egyre több a szállítmány, 
s mivel az eddig úton lévőknek is 
szükségük van pihenésre, saját autó-
val rendelkező szállítók jelentkezését 
várják. Vállalkozók segíteni tudnak 
azzal, ha helyben végezhető munkát 
ajánlanak fel ezeknek az embereknek, 
vagy kinti családok népművészeti, 
illetve kézműves munkáit tudják érté-
kesíteni. Egy eddig ritkán alkalmazott 
támogatási formához is várnak jelent-
kezőket: az eddig felkarolt családok 
számára keresnek személyes támoga-
tókat, amely során az erre vállalkozók 
személyes kapcsolatot tartva, e-
gyéni igény szerint segítik az általuk 
kiválasztott embereket. 
Az Indítlak Kör felhívásának a leg-
utolsó találkozójuk óta már konkrét 
eredménye is van, két család ugyan-
is személyes támogatót kapott. A jel-
entkezők közül az egyik azt a Boros 
családot választotta, ahol az édesapa 
hat éve meghalt, s a fél oldalára agy-
vérzésben lebénult anyuka siralmas 
körülmények között eddig egyedül 
nevelte hat gyermekét. Más ön-
kéntes segítők is akadtak, de ők még 
nem választották ki maguknak azt a 
családot, akiket a jövőben szárnyaik 
alá fogadnak. 
Aki a szovátai misszió munkáját 
segíteni szeretné, felajánlását Barlay 
Ö. Szabolcsnál a 30/976-48-00, 
Lengyel Lászlónál a 20/823-47-35 
és Sinka Gyulánál a 22/313-936-
os telefonszámon teheti meg.

SZOVÁTAI MISSZIÓ
Szerintem sírt az Isten, és arcát két kezébe temette, amikor lenézett azokra a 
családokra, akik Székelyföldön a Nyárád folyó völgyében élnek, és semmi más 
reményük nincs, minthogy havonta felkeresi őket meleg ruhával, élelemmel 
egy fehérvári csoport. A segítséget nyújtó Indítlak Kört Barlay Ö. Szabolcs 
hozta létre három hónappal ezelőtt.

J. Mező Éva





– Hogyan lettél kézilabdás?
– A régi újvárosiak még emlékeznek 
az "X" épületre. Hatalmas kör-
folyosós ház, nagy udvar, rengeteg 
gyerek. Minden szabadidőnket 
az udvaron töltöttük, állandóan 
mozogtunk. Szinte természetes volt 
korosztályom számára a sportolás. 
Én 1972-ben a Mező-iskolában 
kezdtem kézilabdázni Kuzma Fe-
rencné irányítása mellett. Két év 
múlva igazolt le a TBSC nagy múltú 
csapata.

– Nem lehetett könnyű abban 
az időben a felnőtt csapat kö-
zelébe kerülni.
– Nagyon sok jó játékos volt akkor 
Tatabányán. Már ifjúsági, később 
junior válogatottként is egy jó adag 
szerencse kellett ahhoz, hogy a fel-
nőtt keret tagja lehessek. Nagyon 
szép évek következtek ezután: baj-
noki címeket, kupasikereket értünk 
el, és a nemzetközi mezőnyben is 
bemutatkozhattunk. Ez egészen 
1989-ig, a bányavállalat össze-
omlásáig tartott. A beszűkült lehe-
tőségek miatt lecsúszott, szétesett 
a csapat, az egyesület sok más 
szakosztályával hasolóan. Én ekkor 
Svájba, a másodosztályú Altdorf 
egyesületéhez igazoltam. Egy-
értelműen az anyagi lehetőségek 
vonzottak, meg akartam alapozni a 
családom jövőjét.

– Hogyan kerültél vissza Tata-
bányára?
– Svájcban az utolsó időszakban 

már játékos-edző voltam a csa-
patomnál, mellette a vendéglátás-
ban dolgoztam. A család is hiány-
zott, így időszerű volt valamilyen 
váltás. Kapóra jött az akkori tatabá-
nyai vezetők felkérése. Hazajöttem, 
és átvettem a csapat irányítását.

– Milyen állapotokat találtál 
itthon?
– Sok új, lelkes embert, és kevés 
pénzt. Az egyesület Tatabánya - 
Tatai Cserép KC néven működött, 
de egyik város sem érezte igazán 
magáénak. Utólag kiderült, hogy 
nem volt igazán életképes ez a 
konstrukció, de sikerült átvészelni 
ezt a nehéz időszakot. Új korszak 
akkor kezdődött, mikor Marosi Laci 
hazatért Németországból. A város 
vezetése is mellénk állt, valamint a 
Carbonex és annak vezetője, Bódi 
Dezső segítségével sikerült stabi-
lizálni a helyzetünket. Az eredmé-
nyek sem maradtak el. Negyedikek 
lettünk a bajnokságban, és indul-
hattunk az EHF-Kupában. Ez egy 
sikertörténet.

– Ahelyett, hogy inmár stabil 
körülmények köz-
ött dolgoztál 
volna tovább, újra 
váltottál. Miért?
– Magam döntöt-
tem így. Hét évig 
ültem a felnőtt 
csapat kispadján, 
és ez kissé felőrölt. 
Az elmúlt évi 4. 

helyezésünk a mai magyar kézi-
labda viszonyait ismerve nekünk 
a maximum. A továbblépéshez 
már nagyságrendekkel több pénz 
kellene, erre azonban nem láttam 
és látok reális esélyt. Másrészt a 
Jako sportszereket forgalmazó cé-
günk is dinamikusan növekszik, ott 
is egyre több munka van. Most a 
csapat utánpótlásával foglalkozom. 
Nagyon hálás dolog fiatalokkal 
dolgozni, öröm látni a fejlődé-
süket. Nincs eredménykényszer, 
fontosabb, hogy kézilabdásokat 
neveljünk. Igazi siker, ha NB-1-
es, netán válogatott lesz közülük 
valaki.

– Meglepett, hogy Tatabánya 
Önkormányzata Ezüst Turul 
díjjal ismerte el a munkádat?
– Természetesen igen. Igazán ak-
kor érintett meg, amikor az átadó 
ünnepségen körülnéztem és láttam 
hogy kikkel együtt vehetem át a 
kitüntetést. Óriási lökést adott a 
további munkámhoz.

Ezüst Turul díjas az "X" épületből

KANYÓ ANTALT MEGLEPTE A VÁROS 
ELISMERÉSE

A különféle kitüntetések, díjak átadó ünnepségein általában meglett, tisztes-
ségben megőszült emberek ülnek az első sorban, az elismerésre méltók kö-
zött. Az elmúlt év végén a tatabányai városi díjátadón azonban volt egy kivétel: 
a negyvennégy éves Kanyó Antal kézilabda edzőnek az önkormányzat Ezüst 
Turul díjat adományozott. Pályafutásáról beszélgettünk vele.

Süle Károly
sulekaroly@regioregia.hu



A T-Mobile Tömeges SMS-szol-
gáltatása számos területen nélkü-
lözhetetlen, így pl. a pénzintézetek 
ügyfeleinek biztonságos tranzakciói-
ban vagy a felvételi tájékoztatásban 
egyaránt fontos szerepet játszik. A 
rövid szöveges üzenet ilyen típusú 
alkalmazását követően a T-Mobile 
Magyarország kifejlesztette és 
elsőként kínálja bármely belföldi 
vállalatnak, szervezetnek a Töme-
ges MMS-t, amely a már bevált 
megoldás multimédiás változata. 
A Tömeges MMS szolgáltatással 
a T-Mobile MMS központjára 
közvetlenül csatlakozva megfe-
lelő programmal számítógépről 
nagy mennyiségű MMS küldhető 

rövid időn belül. Az egyedi meg-
állapodás keretében megszabott 
kedvező díjakkal akár óránként 
3600 MMS is továbbítható. A 
Tömeges MMS-sel hazai mobilszá-
mokra, e-mail címekre a hosszabb 
szöveggel, képpel és akár zenével 
együttesen sokkal érdekesebb, 
figyelemfelkeltőbb, informatívabb 
üzenetek küldhetők. Az MMS 
új területeken kínál értékesebb 
kommunikációs lehetőséget, hi-
szen egy utazás kiajánlója vagy 
egy termék bemutatása képpel és 
hanggal eredményesebb lehet az 
egyszerű szöveges információnál. 
Az MMS további előnye, hogy 
egy jól körülhatárolható célcsoport 

tagjaihoz közvetlenül is továbbít-
ható. Az alacsony költség mellett 
a Tömeges MMS mellett szól, 
hogy a hagyományos eszközökkel 
szemben gyorsabb, térben és 
időben kötetlenebb (akár kül-
földön is eljut az ügyfélhez). Az 
alkalmazás hatékony, mert nagyobb 
partneri kör és viszonylag kis számú 
ügyfél esetén is jól alkalmazható. 
A multimédia szerepét erősítheti, 
hogy hazánkban jelenleg már közel 
900 ezer T-Mobile-os rendelkezik 
képes mobillal, emellett az MMS 
e-mail címre vagy akár Multimédia 
albumba, illetve más magyarországi 
hálózatok előfizetőinek egyaránt 
elküldhető. 

KÜLÖNLEGES MMS KÜLDÉSI 
LEHETŐSÉGET KÍNÁL VÁLLALATI 

ÜGYFELEKNEK A T-MOBILE 
Az MMS-készülékek száma gyors ütemben növekszik, és a szolgáltatás fej-
lődésével párhuzamosan egyre többen ismerik fel a multimédiás üzenetek 
előnyeit. Az új lehetőségek még teljesebb üzleti felhasználása érdekében a 
T-Mobile Magyarország Rt. vállalati ügyfelek számára az országban elsőként 
kínál Tömeges MMS-szolgáltatást. A megoldás segítségével különböző belföldi 
mobilszámokra óránként akár 3600 MMS küldhető el számítógépről. 

VÍRUS ÉS KÉRETLEN LEVELEK 
SZŰRÉSE

Sokunknak okozott bosszúságot, hogy nem csak az ismerőseink, munkatársaink e-mailjeit kaptuk meg, hanem a 
beérkező rengeteg kéretlen levelet is át kellett naponta nézni, majd a kukába dobni. Mostantól viszont vége 
a kéretlen leveleknek és a vírusoknak! A T-Mobile t-email szolgáltatása ugyanis 2004. december 1-jétől új, 
hasznos megoldásokkal bővült.
A most bevezetett, a vírusokat és kéretlen leveleket (spam) automatikusan szűrő megoldásokkal az elektromos 
levelezés még biztonságosabb és kényelmesebb lett. A vírusok és kéretlen levelek szűrése díjmentes, és azokat 
minden, a t-email szolgáltatást használó havidíjas előfizető számára elérhetővé tette a T-Mobile. Amennyiben a 
jövőben a szolgáltatásra mégsem tartunk igényt, vagy az esetleges kikapcsolást követően ismételten szükségünk 
lenne rá, a t-email internetes felületén (mail.t-email.hu) a "Beállítások" menüpont alatt bármikor módosíthatjuk 
azt.



DVD-AJÁNLÓ
AZ ÉLET CSODASZÉP (IT’S A WONDERFUL LIFE, USA, 1946)
R.: Frank Capra
Fsz.: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Thomas Mitchell, Henry Travers
Megjelenés: január 18.

Frank Capra varázslatos filmjét a bemutató idején kevesen látták: csupán évtizedekkel később 
fedezte fel újra magának az amerikai televíziós közönség, azóta karácsony legnézettebb és 
legnépszerűbb filmjévé vált, most végre nálunk is megjelenik DVD-n. George-nak (James 
Stewart), a csőd szélére került, s emiatt az öngyilkosságon gondolkodó bankárnak egy angyal 
mutatja meg, milyen lenne a világ nélküle. A férfi az élmény hatására átgondolja szándékát, és 
megtanulja értékelni életét.

BETÖRŐ AZ ALBÉRLŐM (THE LADYKILLERS, USA, 2004)
R.: Ethan & Joel Coen 

Fsz.: Tom Hanks, Marlon Wayans, J.K. Simmons, Irma Hall, Tzi Ma
Megjelenés: január 25.

A könnyen megjegyezhető nevű Goldthwait Higginson Dorr III. Ph.D. (Tom Hanks) első látásra csak 
egy habókos irodalmárnak tűnik, mikor a mélyen hívő fekete asszonyság (Irma Hall) befogadja házába, 

ám a gonosz prof valójában az évszázad bűntényére készül fura társaival, és ennek végrehajtásához szüksége 
van az asszony tágas pincéjére. A Coen-testvérek remek komédiája magyar szinkronnal, bakiparádéval, valamint 
zenés extrákkal jelenik meg.

PÁR DOLLÁRRAL TÖBBÉRT (FOR A FEW DOLLARS MORE, OLASZORSZÁG, 1965)
R.: Sergio Leone
Fsz.: Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Lee Van Cleef, Josef Egger, Mara Krup, Klaus Kinski
Megjelenés: január 25.

Indio, a veszedelmes bűnöző megszökik börtönéből, és rablásra készülődik. Mortimer ezredes 
(Lee Van Cleef) egy névtelen fejvadásszal (Clint Eastwood) szövetkezve ered a nyomába, ám 
megvárják, míg Indio elvégzi a rablást, hogy csak aztán kapják el - néhány dollárral többért. Sergio 
Leone híres Dollár-trilógiájának középső epizódja a klasszikus magyar szinkronnal fog megjelenni: 
most már csak A jó, a rossz és a csúfra kell várni.

KALIFORNIA - A HALÁL NEM UTAZIK EGYEDÜL (KALIFORNIA, USA, 1993)
R.: Dominic Sena
Fsz.: Brad Pitt, Juliette Lewis, David Duchovny, Michelle Forbes
Megjelenés: január 25.

Brian (David Duchovny) és barátnője, Carrie (Michelle Forbes) Kaliforniába tartó hosszú 
autóútjukon fura útitársakra lelnek a bugyuta, de szeretnivaló Adele-ben (Juliette Lewis) és az 
erőszakos Early-ben (Brad Pitt). Az utazás során sorozatgyilkosságok helyszínét látogatják meg, 
és Carrie egyre gyanakvóbban figyeli Early-t, akivel valami nagyon nem stimmel. A kilencvenes 
évek egyik legmeghatározóbb, legsötétebb pszichológiai thrillere magyar szinkronnal jelenik meg 
DVD-n.

ÉN, A ROBOT (I, ROBOT, USA, 2004)
R.: Alex Proyas
Fsz.: Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood, Chi McBride, James Cromwell, Alan Tudyk
Megjelenés: január 18.

A jövőben a robotok elválaszthatatlanok a mindennapos élettől: a robotika három törvénye megakadályozza 
őket abban, hogy bárkinek kárt okozzanak, ezért az emberek bíznak bennük, kivéve Spooner felügyelőt 
(Will Smith), aki mindig is idegenkedett a robotizált világtól. Balsejtelmei beigazolódni látszanak, mikor 
holtan találnak egy híres tudóst, az egyetlen vádlott pedig nem más, mint egy robot. Asimov világhírű 
novelláskötetén alapul ez a futurisztikus akciófilm, amely szerencsére agytekervényeinket is megdolgoztatja. 
A film duplalemezes kiadásban, számos érdekes extrával fog megjelenni.






