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ÉVZÁRÁS, ÉVNYITÁS

Alig múltak el az ünnepek, sőt lassan már a rövidre nyúlt idei farsang végéhez közeledünk, amikor ismét egyfajta értékelésre hívjuk kedves olvasóinkat.
Mi az, ami legjobban tudja bemutatni egy földrajzi, területi egység előző évi eredményeit, gondjait, jövő évi terveit? Természetesen a legnagyobb települések, azaz a
régiónk városainak vezetői által megfogalmazott gondolatok.
Idén már huszonheten nyilatkoztak lapunknak, hiszen Ács is városaink közé emelkedett 2007-ben. Mondják, ahány ház, annyi szokás. Mégis mi a közös ezekben a
beszámolókban?
Az a hit, amely az anyagi nehézségek
ellenére a lelket tartja a városlakókban,
vezetőkben, hogy igenis van kiút minden
csapdából, van fejlődési lehetőség, vannak
eredmények, és a mi városunk lesz a legélhetőbb, legpolgárbarátabb település az
egész Közép-dunántúli Régióban!
Lapozgassák mostani számunkat, higgyék
el, érdemes, hiszen ezen írások segítségével
Önök is bepillantást nyerhetnek városaink
és vonzáskörzetük, azaz az egész régió
mindennapjaiba. Ehhez kíván kellemes,
hasznos, olvasással töltött hasznos órákat:
Veér Károly
főszerkesztő
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ÁCS, A RÉGIÓ LEGIFJABB VÁROSA
A cukorgyár megszűnésével, a régióbeli Ercsihez hasonlóan szintén nehéz helyzet alakult
ki a településen, hiszen a korábbi nagyvállalat
sok embernek adott megélhetést, nem beszélve
a helyi önkormányzatnak jutó többletforrásokról. A
várossá válás nagy és szép feladatot jelent a város elöljárói számára, minden igyekezetükkel ennek próbálnak megfelelni. Csöbönyei Imre polgármestert kérdeztük az elmúlt esztendőről.

is el tudtuk kerülni. Adósságszolgálatunk
éves viszonylatban egyébként 50-60
millió forint.
A költségvetés előkészítésekor, meg kell
mondjam, beruházásokra nemigen gondolhattunk, hiszen akkor még a működést
is hitelfelvétellel tudtuk lefedni. Év során
a helyzet javulásával azért számos kisebb
munkát el tudtunk végezni és az Ifjúság út
– Ács a tavalyi évben várossá vált, gazdasági előnnyé is változhat az idetele- újraaszfaltozása, – igaz pályázati pénzből
ez az örömteli esemény milyen vál- pülni vágyó befektetők számára.
– megvalósulhatott.
tozásokat jelent az önkormányzat
kiadásai tekintetében?

– A városi címet már 2005-ben is megpályázta az önkormányzat, akkor az első
próbálkozás nem járt sikerrel. Az eltelt
idő alatt teljesítettük azokat az előírásokat, melyeket feltételül szabtak, így július
1-jével a köztársasági elnök úr várossá
nyilvánította településünket. Ezúton is
szeretném megköszönni mindenkinek, aki
ebben a munkálkodásban részt vett, áldozatot vállalt. A városavatóra településünk, illetőleg főterünk külső megjelenése
is előnyére változott, ezt az állapotot
szeretnénk a jövőben is fenntartani, és
továbblépni. Sajnos, a cím elnyerése
többletpénzbevételekkel nem jár, de
reméljük, hogy az erkölcsi siker a jövőben

– Melyek voltak az elmúlt év fő
számadatai a város költségvetésében?

– A költségvetés előkészítésekor az
előző éveknél kisebb összeggel számolhattunk, és csak 730 millió forintot
rögzíthettünk a bevételi oldalon. Ehhez
az egyensúlyhoz mintegy 30 milliónyi
működési hitelfelvételt is hozzá kellett
adni. Megjegyzendő, hogy a korábbi év
főösszege egymilliárd feletti összeg volt.
Mindent meg kellett tennünk a források
bővítése érdekében, ami némileg sikerrel
járt, szerencsére kedvezőbben alakult
év közben a támogatások mértéke, év
végére 900 millió körüli végösszeggel
számolhattunk, és a további hitelfelvételt

– Hol tart az iparfejlesztés a városban?

– Azt valószínűleg mindenki tudja, hogy
a nagyobb gondok a cukorgyár megszűnése óta vannak, az is nyilvánvaló, hogy
a megoldást is az jelentheti, ha sikerülne
újabb ipari üzemeket a városba telepíteni.
Egyik fontos feltétele volt ennek, hogy a
cukorgyár területén kialakított területre az
Ipari Park címet elnyertük, s ezáltal megnyílt a lehetősége a fejlesztésére irányuló
pályázatoknak is. Eddig sajnos nem sok
eredményt tudunk az ipari parkunkban
felmutatni, ami talán az infrastrukturális
hiányosságoknak is köszönhető. Mindent
meg kell tennünk azért, hogy ezeken
javítsunk, de saját erőnk ehhez kevés.
Örvendetes, hogy a város húzó vállalata,
a Hartmann Hungary kft. többmilliárdos
fejlesztést hajtott végre a termelésének
bővítése érdekében, aminek már érezhető a hatása ha csak a foglalkoztatást
tekintjük, már ebben is.
– Milyen kilátásokkal lehet ez évben számolni?

– A várossá válás egy sor feladatot ad
az intézményrendszerünk fejlesztésére
vonatkozóan. Sajnos a költségvetési törvényben meghatározott normatívák nem
segítik a helyzetünket, így igen nehéz év
elé nézünk. Egyenlőre előtte vagyunk a
rendeletünknek, nem szeretnék a dolgok
elébe menni, de az biztos, hogy komoly
erőfeszítéseket kell majd tennünk, összefogásra lesz szükség az első teljes városi
esztendőben.
Száraz Róbert
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STABILITÁS ÉS GAZDASÁGI
ÖNÁLLÓSÁG ADONYBAN

Az adonyi önkormányzat továbbra is a megfelelő közszolgáltatásokkal ellátott, kisvárosias jellegű,
gazdaságilag önálló, élhető település létrehozásán fáradozik.
Ennek feltétele az adózó vállalkozók betelepítése – fogalmazott
Ronyecz Péter, Adony polgármestere.
– Mi valósult meg a fenti célokból
2007-ben?

– Kezdjük a végén. A Magtárház Kft.
adonyi letelepülése a város számára
igazi sikertörténet. A régi hatos út és
a Duna közti szakaszon már rengeteg
raktárépület áll, a második ütemben
pedig személy- és teherkikötő, szálloda
és étterem komplexum, új üzemcsarnok
és szárító-tisztító épül. Emellett ugyanez a befektetőcsoport egy kukorica felhasználására alapuló bioetanol üzemet
épít, amely 2009-ben kezdi meg a
működést. Ha a tervek megvalósulnak,
a létrejött logisztikai központ az ország
tíz legnagyobbja közé fog tartozni.
Mindez újabb munkahelyeket és emelkedő adóbevételt jelent a városnak.
Mára stabilizálódott anyagi helyzetünk,
nem kellett hitelt felvenni, sőt csökkenteni tudtuk például az építményadót (300-ról 150 Ft/m2-re), és a
hetven év feletti egyedülállók esetében
felmentést adtunk a kommunális adó
befizetése alól.

– És milyen távlati célokat tűztek
maguk elé?

– Milyen közérzetjavító beruházások készültek el?

– Több, fontos beruházást sikerült
befejeznünk, ezek közül a 650 millióból megvalósuló csapadékvíz-elvezető
rendszer a legjelentősebb. Ennek
85%-a már elkészült, idén fejeződik be
teljesen a beruházás. Ugyancsak fontos
volt a gyemekgyógyászati rendelő és a
védőnői szolgálat épületének kialakítása, a tizennyolcmillió forint értékű munka eredményeképpen most már megfelel
a szigorú előírásoknak. Megtörtént az
óvoda felújítása, a szennyvíztelep
rekonstrukciója, leaszfaltoztuk a Rév
utcát. Elkészült ötszáz méternyi járda,

vizesblokk rekonstrukció van napirenden. A városközpont rehabilitációja
keretében parkolókat és nyilvános WCt alakítunk ki a piactéren, és további
járdák, utak felújítását, a közterületek
rendbetételét tervezzük a lakosság komfortérzetének javítására. Reméljük, hogy
megvalósul régi álmunk, az elkerülő út
a régi hatos és az autópálya között,
amely kivinné a teherautó-forgalmat a
városból. Bár jelenleg is súlykorlátozás
van érvényben, ám így is túl nagy a
forgalom.

rendbe tettük az okmányiroda előtti területet, felújítottuk a művelődési házat
és a szabadtéri színpadot. A beruházási összegek mintegy felét pályázati
forrásokból sikerült előteremteni.
– Milyen terveik vannak 2008-ra?

– Egyik legfontosabb az iskola felújítása, nyolc tanteremmel, vizesblokkal
való bővítése. Ráfér a megújulás a
polgármesteri hivatalra is, irodabővítés,

– Mindenképpen az idegenforgalom
élénkítése az a stratégiai pont, amely
másik oldalról a jövőt jelentheti. Az
alapok – az új szálloda és étterem
megépítése, a Duna mellékágának rehabilitációja – körvonalazódni látszanak,
most már a területen dolgozóknak,
vállalkozóknak kéne megérteniük, hogy
a lehetőségeket csak összefogva lehet
kiaknázni. Ha egységes kínálatot tudnának nyújtani a szőlősgazdák, a lótartók,
a révvel, vízi dolgokkal foglalkozók,
sokkal vonzóbb lehetne Adony a turisták előtt. Ezen koncepció kidolgozásán
ténykedünk, hiszen az önkormányzatnak itt csak koordináló, kapcsolatokat
gerjesztő feladatai vannak. Ebben a
munkában segítséget várunk a város
nem kevés civil szervezetétől, amelyek
közül meg kell említenünk a 2007-ben
végre megalakult Evezős- és Vízisport Egyesületet, amelynek létrejöttével egy régi álom vált valóra Adonyban. Úgy vélem, attól város egy
település, hogy az itt élők kedvük,
irányultságuk, érdeklődésük alapján maguk tervezhetik, szervezhetik életüket,
alakíthatják életterüket.

Veér Károly
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JÓ IRÁNYBAN HALADUNK
Ajka polgármestere, Schwartz Béla a városháza
újévi fogadásán foglalta össze a 2007-es esztendőt. A legnagyobb foglalkoztatókon túl értékelte a
civil szervezetek, intézmények munkáját is.
Ajkán jelenleg 14 ezer munkahely van.
Több mint ezerkétszázzal növekedett a
munkahelyek száma a 2002-ben bevezetett munkahelyteremtési támogatás
révén. Az önkormányzat legfontosabb
célja a munkahelyek biztosítása, ezért a
legna-gyobb foglalkoztatókkal kezdi az
év értékelését – jelentette be Schwartz
Béla.
2007-ben a Mal Zrt. vette át az első
helyet a legnagyobb foglalkoztatók között. Az alumíniumipari óriáscég több
mint ezer embernek ad munkát. 2 milliárd
forintos beruházási teljesítményével országos szinten is jelentős tényező. 2008ban hasonló mértékű beruházást terveznek megvalósítani, termelésüket pedig
10 százalékkal fokozni kívánják. Második
helyen a Le Belier Zrt.-t említette, foglalkoztatott létszáma alig valamivel ezer fő
alatt van, beruházásainak értéke elérte
az egymilliárd forintot. A Mal Zrt.-hez
hasonlóan az elmúlt évihez hasonló nagyságú beruházást terveznek 2008-ban és
8–10 százalékos árbevétel növekedést.
Beszámolójában a polgármester kiemelte a
kézilabdakluboknak nyújtott támogatását,
kifejezve reményét, hogy arra az új évben
is számíthat a város. Az önkormányzat
pedig tavasszal átadja a timföldgyár mellett hozzájuk vezető járdát. A sorban a
következő a Poppe & Pothoff Bt., majd
a Payer Hungária Kft., amelynek életében
óriási változás történt az elmúlt évben,
befejeztek egy több mint kétmilliárd forintos beruházást új telephelyre költöztek
és immár kb. 700 főnek adnak munkát.
Az idén további termelésbővülés mellett
700 millió forint értékben terveznek
beruházást. Az ugyancsak körülbelül hétszáz főt foglalkoztató Ajkai Elektronikai
Kft.-nél figyelemre méltó az a dinamika,
amely már 2006-ban az Európai Unió
500 legdinamikusabban fejlődő vállalata
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közé sorolta őket, s amely lendületet
2007-ben is tartották. Az idén is 20
százalékos növekedést terveznek. A
polgármester név szerint is köszönetet
mondott értékelésében a cég ügyvezető
igazgatójának, Seregélyes Kálmánnak
az Ajkai Mechatronikai és Járműipari
Klaszter megalakításában vállalt aktív
tevékenységéért.
A Bakonykarszt Zrt. sokat tesz azért,
hogy a térség ivóvízellátása javuljon, és
nagy segítséget adott a padragi városrész csatornázási munkálataihoz is. A
Somló Volán következett a sorban, akik
a helyi közlekedésben az igények és a
lehetőségek egyeztetésében jó partnerei
a városnak – emelte ki a polgármester,
bejelentve azt is, hogy a társaság megvásárolta a telephelye melletti benzinkutat,
és megnyitja azt a lakosság előtt, erősítve
a versenyt, ami előbb-utóbb remélhetőleg az árak csökkenéséhez is vezet. Az
AmedTech Kft. az élmezőny egyfajta
csúcstartója, hiszen 2007-ben az előző
évihez képest megduplázta a termelését,
létszámot is fejlesztett, az idén pedig
igen jelentős változás előtt áll: zöldmezős
beruházás keretében mintegy százmillió
forintot fordítanak egy új telephely kialakítására.
Az ajkai vállalatok az elmúlt évben 15
százalékkal növelték az árbevételüket,
30 százalékkal a beruházási értéküket,
ami, különösen az országos adatok fényében, óriási teljesítmény és én szeretném
ezt nekik megköszönni – jelentette be
Schwartz Béla.
A közintézmények munkáját értékelve
ezután az ajkai rendőrkapitányságról
szólt kiemelten, amely, mint mondta,
szakított a „fakabátos” szemlélettel, és
valóban polgárbarát módon dolgozik,
eredményesen. Értékelte az egyesületek

tevékenységét is. Hangsúlyozta, hogy az
ajkai egyesületek a város múltjában gyökereznek, és őrzik legjobb hagyományait.
A kulturális egyesületek közül a Bányász
Férfikórust, a sportegyesületek közül különösen a Rája úszóklub munkáját ismerte
el elsőként.
A polgármesteri értékelést dr. Horváth
József alpolgármester az önkormányzat
munkájának értékelésével egészítette ki.
Egy város állapotának felméréséhez az is
hozzátartozik, hogy hogyan lehet itt élni.
Milyen a bölcsőde, az óvoda, az iskola,
milyen az egészségügyi ellátás. Úgy vélem, a humán és szociális gondoskodás is
kimagasló Ajka városában – jelentette ki,
ő is részletes számadatokkal támasztva alá
mondandóját. Kitért az iskolák átszervezésére, hangsúlyozva, hogy ennek eredményeképp iskolát nem kellett bezárni,
működtetésük azonban hatékonyabb lett.
Dicsérte a Csa-ládsegítő és Gondozási
Központ munkáját és hangsúlyosan szólt
az egészségügyi szűrővizsgálatok sikereiről. Jogos büszkeséggel említette meg,
hogy a Magyar Imre Kórház elnyerte Az
év kórháza címet.
„Arra kell törekednünk, hogy a város népességmegtartó ereje növekedjen, lakosai
minél tovább éljenek, minél több gyerek
szülessen, minél többen költözzenek be
Ajkára, hogy a népesség csökkenése
megálljon. Úgy gondolom, ehhez jó
irányban haladunk” – mondta egyebek
között az alpolgármester, beszédének
végén a város lakóinak támogatását kérve
terveik megvalósításához.
Szöveg: Láng György Géza

Az 1995-ben magánvállalkozásként indult cég a dinamikus
fejlődés és folyamatos bővülés eredményeként mára profi
partner az út- és járdaépítésben, a közmű-, a csapadékvíz-elvezető rendszer építésben, gépi- és kézi földmunkavégzésben
téli hóeltakarításban. 2007 decemberében 2 db új munkagéppel egészítették ki gépjárműparkjukat. A fejlesztésről Pék Gyula
ügyvezetőt kérdeztük.
– Mekkora értékű a beruházás,
pontosan milyen munkagépekkel
gazdagodtak?

– Nagyságrendileg 35 millió forint összértékű, ez két új munkagép vásárlását jelenti.
Az egyik egy általánosnak mondható kotró-rakodó, amely az országban a széleskörű
felhasználhatósága miatt terjedt el. A munkagépet egyedileg, a mi igényeinknek megfelelően szerelték össze, ezért egy kicsivel
másabb, ha szabad így mondanom, jobb,
mint az azonos típusú többi gép. A másik
új szerzemény egy kombi henger, amely a
mélyépítés területén kiemelt jelentőségű,
tömörítés nélkülözhetetlen eszköze.
– Használták már ezeket a géptípusokat?

– Igen, a kotró-rakodó esetében ez már
a harmadik újonan vásárolt gép ebből a
típusból, ezért is tudtuk pontosan, hogy
mit szeretnénk módosítani, a saját szájízünk
szerint alakítani. Volt korábban úthengerünk is, ezt a környékbeli „kisebb“ vállalkozók előszeretettel béreltek tőlünk, ám
ez a fénykorát az előző évtizedben élte.
Ideje volt újra cserélni.
– Milyen munkákat tudnak végezni?

– Elsősorban útépítést végzünk, de ez

magában hordozza a bevezetőben említett
tevékenységek mindegyikét, sőt fel vagyunk készülve parképítésre, gondozásra
is. Legtöbbször ugyanis csak komplex szolgáltatás nyújtásával lehetünk versenyképesek. Az ipari parkban több olyan csarnok
is épült, ahol a külső közműhálózatot,
utat, járdákat, parkolókat, parképítést,
öntöző rendszert, egyszóval mindent, ami
a csarnokon kívül van, a cégünk építette.
Ehhez kapcsolódóan a fenntartási munkálatok – fűnyírás, téli hóeltakarítás – is a mi
feladatunk. Büszkén mondhatom, hogy a
városban és környékén ismernek és főleg
elismernek minket, ami úgy vélem leginkább
a minőségi munkavégzésnek köszönhető.

Ajka

ÚJABB BERUHÁZÁS A BAUMIDEX ÉPÍTŐIPARI KFT-NÉL

zásoknál már a fent említett szempontok
nem érvényesülnek. A megrendelő felméri
a kivitelezők helyzetét, és itt már fontos
szerepe van a stabil háttérnek, a megfelelő
nagyságú referencia munkáknak, a gépparknak és a személyi feltételeknek.
– A Baumidex Kft. eddig is széles
körben állt partnerei rendelkezésére…

– Folyamatosan részt veszünk közműépítésekben generálkivitelezőként és alvállalkozóként egyaránt. A nagy teljesítményű
földmunkagépeken kívül rendelkezünk mini
árokásókkal, szállító járművekkel és a kiszolgáló kisgépekkel is.
– Időközben jó kapcsolatot sikerült kiépí– Milyen hatással van a beruházás a
teni a helyi közművek üzemeltetőivel, és a
versenyképességre?
környékbeli polgármesteri hivatalokkal.
– Sok javulás nem várható az eddigiekhez
képest, mivel a meglévő telephely, gépszín, – Milyen tervei vannak a következő évre?
csarnok, saját engedélyes üzemanyagkút, a – Mindenekelőtt szeretnénk megőrizni potisztességesen fizetett alkalmazottak, mind zíciónkat a térségben, amelyhez a minőségi
mind „hátrány“ azokkal szemben, akik a munka mellett a géppark korszerűsítése,
családi ház udvarán tárolják a gépeiket, szinten tartása, és a dolgozók képzése is
nincs bejelentett telephelyük, és alkalmi szükséges. Telephelyünk mintegy 1,7 ha
munkásokat foglalkoztatnak.
területen található Ajkán az ipari parkban,
Természetesen
a
amihez az elmúlt év végén még sikerült
nagyobb
beruhá3,4 ha nagyságú területet hozzá csatolni.
– Így fő célunk a már meglévő szabad ipari
terület hasznosítása. Gondolkodunk egy
későbbiekben bővíthető logisztikai központ létrehozásában, hogy a város és környék termelő üzemeinek kulturált és minden
igényt kielégítő raktározási lehetőséget
biztosítsunk. Terveink szerint felépülne egy
2–3 ezer m2 nagyságú raktárcsarnok kamionparkolóval. Külön épületben irodákat,
és szociális helyiségeket alakítanánk ki az
itt dolgozók , és a várakozó kamionsofőrök részére. Bízom benne, hogy pályázati
lehetőségek segítségével minél hamarabb
megkezdődhet a tényleges beruházás.
Regio Regia 2008. január
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BADACSONYTOMAJ ERŐT
GYŰJTÖTT AZ ÚJ ÉV KIHÍVÁSAIHOZ
Badacsonytomajon a 2007-es esztendő – az
előző évek jelentős fejlesztései után – elsősorban a
erőgyűjtés éve volt – tudtuk meg a város polgármesterétől,
Krisztin N. Lászlótól. A négy kitűzött alapvető cél megvalósulhatott: sikerült a települést a korábban kivívott és megszokott
színvonalon működtetni, eredményeket értek el a turizmus és a
munkahelyteremtés területén, fejlesztéseket valósítottak meg,
és újabbakat indukáltak, s számos pályázatot eredményesen
előkészítettek. A tavalyi esztendőt összességében pozitívnak
értékelte a polgármester.
A 2007-es esztendőben komoly erőfeszítésekkel, de sikerült az intézményeinket
problémamentesen működtetni. Új feladatot jelentett a helyi kulturális életben és a
turizmusban is jelentős szerepet játszó két
kulturális intézmény, az Egry József Emlékmúzeum, és a Szegedy Róza ház üzemeltetési feladatainak átvétele Veszprém Megye
Önkormányzatától.
A turizmusban jelentős eredményeket
tudtunk felmutatni. A közel 20%-os vendégszám-növekedés mellett az egyik legjelentősebb siker a Badacsony Céh Turisztikai
Egyesület megalakulása, és működésének
kiteljesedése volt. Természetesen tudjuk,
hogy a jó szezon sikeréhez a jó időjárás
is fontos volt, de úgy érezzük, hogy az
elmúlt 3-4 évben végrehajtott céltudatos
fejlesztések is hozzájárultak az eredményekhez (mederkotrás, strandok lídósítása,
a strandépületek, büfék, gyepfelület,
járdák felújítása, közterületek felújítása
szépítése, Badacsony kártya bevezetése).
Fontos eredmény az is, hogy a vendégszám
emelkedése végre az idegenforgalmi adó
mértékében is megmutatkozott!
A fejlesztéseket két csokorba gyűjthetjük.
Az egyikben szerepelnek az önkormányzat
által elvégzett beruházások, a másikba
pedig az önkormányzat erkölcsi, szakmai
támogatásával megvalósulóak. Az előbbiek
közül a legjelentősebb a tűzoltólaktanya
fejlesztése, amelyet a Veszprém Megyei
Közgyűlés és a Tapolca és környéke Többcélú Kistérségi Társulás anyagi támogatásá8 Regio Regia 2008. január

val 50 millió forintból valósítottunk meg.
Lezárult továbbá a csatornázás IV. üteme,
és az érintett utak helyreállítása is megnyugtatóan befejeződött, s mindemellett más,
eddig földes utcák is aszfaltos burkolatot
kaphattak. Ennek a programnak a 2007-re
eső értéke 110 millió forint.
Örömmel tapasztaltuk, hogy elindult

végre a vállalkozók összefogása, együtt
gondolkodása is. Ennek legszebb példája
volt, hogy a tűzoltólaktanya bővítésében
húsznál is több helyi vállalkozó dolgozott
együtt harmonikusan és eredményesen!
Nagyon fontos siker, hogy 7 éves munka
után végre, hosszú egyeztetési folyamat
eredményeként, van a településünknek a
további fejlődésnek irányt adó szerkezeti
és szabályozási terve.
A másik csoportba tartozó programok

közül az SCD Holdinggal a szükséges
előzetes megállapodásokat megkötöttük, a
szerződést a napokban aláírjuk. Részükről
a szállodafejlesztés előkészületei zajlanak.
A többi program – bevásárlóközpont
építése, Badacsony centrumában szállodaépítés, idősek otthona építése, lakópark –
előkészítése zajlik. A befektetők szándéka
szerint mind a négy fejlesztés elindulhat az
idén. Nagy szüksége van a településünknek ezekre a programokra, mert nélkülük a
munkahelyteremtés területén nem tudunk
sikeresek lenni.
Nagyon fontos eredményünknek tartjuk,
hogy a régióban, a megyében és a kistérségben megtaláltuk a helyünket. Sikeresen
integrálódtunk a közös fejlesztésekbe, a
napi munkába. A kistérségben például 7
önkormányzat együttműködésében gesztorként közel 200 rászoruló szociális étkeztetését és gondozását
oldjuk meg. De látjuk a szerepünket a megye tűzvédelmében, és a
regionális hulladékkezelési összefogásban is. A mikrotérségben a
környező településekkel nagyon
jó az együttműködés, bármilyen
kérdésben kölcsönösen számíthatunk egymásra. Az elmúlt négy
évben a régi rossz beidegződések
nagy részét sikerült feloldanunk.
Ma már közösen tartjuk fent az
óvodát, az iskolát, s új távlatok
mutatkoznak a településüzemeltetés, a turisztikai együttműködés
területén is. Badacsonytomaj
szeretné a térségben, a mikrotérségben kialakított jó kapcsolatait erősíteni.
Hasznos tagjai szeretnénk lenni továbbra
is a régiónak, a megyének, a kistérségi
társulásnak, szerepet vállalunk a térségi fejlesztési politikában, a Leader-projektben, s
minden olyan programban, amelynek révén
a kisebb és a nagyobb közösségek, és a
településünk is további lehetőségekhez
juthatnak.
Cseh Teréz

VARGA PINCÉSZET – MAGYARORSZÁG
KEDVENC BORÁSZATA!

A badacsonyörsi hegy
lábánál, a Balaton és a
környező hegyek által körülölelt gyönyörű
természeti környezetben, 5,6 hektáros
ősfás parkban található a Varga család
pincészete. A vállalkozást Varga Péter
vezeti, mellette felesége és két fia is részt
vesz a munkában. A Varga Pincészet
évente több mint 11 millió palack bort
és pezsgőt értékesít. A belföldi borértékesítés 2005-ben megközelítette a 7
millió palackot, így a cég piacvezetővé
vált Magyarországon.
A Varga Pincészet küldetésének tekinti,
hogy a magyar borkedvelők részére olyan
borokat és pezsgőket állítson elő kedvező
áron, melyek minőségüket tekintve felveszik a versenyt a drágább árkategóriába
tartozó termékekkel. A pincészet legnépszerűbb borai a badacsonyi olaszrizling, a balatoni szürkebarát, a balatoni
zweigelt, a balatoni merlot és a balatoni
kékfrankos. A családi pincészet termékei
között természetesen megtalálhatóak olyan
borkülönlegességek is, mint a badacsonyi
kéknyelű és a késői szüretelésű badacsonyi
Hangulatos pince várja az érdeklődőket

olaszrizling, valamint itt
készítik a csabagyöngye
szőlőből az év első primőr borát, mely minden
évben, a szüret után Európában elsőként kerül
az áruházak polcaira. A
pincészet a közelmúltban mutatta be egy új
prémium kategóriás borcsaládját Aranymetszés
néven. A borsorozatban
elsősorban badacsonyi
és Balaton környéki borkülönlegességek szerepelnek. A gasztronómia Varga Máté, Varga Péter és Varga Bálint
számára A Ház bora
pincészet egri bikavére készül. A saját
névvel készíti a pincészet másfél literes termesztésű szőlőalapanyag feldolgozása
visszaváltható palackban forgalmazott bo- mellett több mint 600 szőlőtermelőtől
rait, melyekkel évről-évre több étteremben vásárolnak fel.
és kávézóban találkozhatunk.
A Varga család borászatában együtt él a
A család tulajdonában közel 200 hektár
újtelepítésű szőlő van. Az ültetvények
legnagyobb része a Balaton körül helyezkedik el, de az egri borvidéken is
telepítettek 60 hektár szőlőt, amiből a

hagyományos és a korszerű borkészítési
csúcstechnológia. A pincészet infrastruktúrája az utóbbi évek beruházásainak
köszönhetően teljesen megújult, világszínvonalúvá vált. A szőlőfeldolgozóban
a legkíméletesebb és leghigiénikusabb
technológiákat alkalmazzák, hogy megőrizzék az elsődleges szőlőillatokat és
-ízeket; a borok érlelésében azonban
tovább él a tradíció, a legnagyobb
minőséget képviselő borokat ma is
fahordóban és ezt követően palackban
érlelik.
A folyamatos beruházásoknak köszönhetően a Varga Pincészet felkészült
nagy létszámú turistacsoportok fogadására is. A vendégek megismerkedhetnek a modern és a hagyományos
bortermelés titkaival. A korszerű
szőlőfeldolgozó és a nagy kapacitású
palackozó csarnok nagy élményt nyújt
a technika iránt érdeklődőknek. A
balatoni régió legnagyobb fahordós
pincéjében a hagyományos tölgyfahordós borkészítés mellett a vendégek a
korszerű reduktív és a divatos barrique
technológiával is megismerkedhetnek.

BALATONALMÁDI, A STABIL
ÜDÜLŐVÁROS

A tavalyi esztendő a legtöbb önkormányzat életében egy igen feszített költségvetést igényelt,
hiszen az állami büdzsé nehézségei bizony kihatnak
a települések pénztárcáira is. Balatonalmádi mindezekkel a
nehézségekkel együtt stabil évet zárt, a megfontolt, szigorú
gazdálkodás és a kellő pénzügyi fegyelem eredményes volt. A
balatonparti kisváros jól állja a feszítő gazdasági körülményekkel a versenyt. Keszely János polgármestert kérdeztük a 2007es esztendőről.
– Már látható a tavalyi év számainak
teljesülése. Melyek voltak a kritikus
pontok és mely területeken sikerült
említése méltó eredményt elérni?

– Nehéz időszak volt a tavalyi koncepciókészítés, – melyet 2006 őszén, a
választások után közvetlenül alkotott meg
a testület. Igy 114 milliós hiánnyal indultunk neki a 2007-es esztendőnek. Aztán
a januárt azzal kezdtük, hogy 64 milliót
egy összegben és azonnal vissza kellett
fizetni az államnak, a csatornázással kapcsolatosan egy szabálytalan forráslehívás
miatt. Ez igen komoly érvágás volt, hiszen
a novemberi tervezésnél erről nem tudtunk.
Végül is komoly előkészítő munkával addig
faragtuk az így tovább növekedett hiányunkat, amíg aztán februárban, a költségvetési
rendeletalkotáskor már „csak” 43 milló
volt a mínusz. Ám májusra, az előző évi
pénzmaradvány felosztásával már ezt a
lyukat is sikerült befoltozni. A legnagyobb
eredménynek tehát azt tekintem, hogy a
városnak a költségvetési helyzetét tudtuk
stabilizálni, nem volt szükség működési hitel felvételére, ami azt hiszem joggal tölthet
el büszkeséggel minket.
– A másik fontos dolog, hogy az intézményeiket is sikerült tovább működtetni. Nem
került sor leépítésekre, összevonásokra.
Így tehát továbbra is van két iskolánk egy
óvodaintézményünk, mely tulajdonképpen
három épületben működik, a nem kötelező
feladatok közül a családsegítő szolgálat,
zeneiskola, kulturális központ, valamint
városgondnoksági intézmény tevékenységét
tudtuk rendben fenntartani, ezek közül
egyik sem került veszélybe. Mondhatják
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esetleg azt, hogy már ez is eredmény?
Bizony az, hiszen láthatjuk, a kisebb
települések oktatási intézményei milyen
helyzetbe kerültek, vagy éppen szűnnek
meg sorra. Igen, tehát egyik legfontosabb
eredményünk ma a stabilitás.
– Idegenforgalmi évad, adóbevételek? Hogy alakult a 2007-es esztendő?

– Az idegenforgalmi adó az 330 Ft/fő/
vendégéjszaka volt tavaly. Mintegy 44
millió forintot terveztünk, és ezt is, ha
nem is túlszárnyaltuk, de ennél egy szerény
mértékben több bevételt tudtunk realizálni.
Az iparűzési adó is jobban alakult a vártnál. A strandi bevételek, – köszönhetően
a viszonylagosan jó szezonnak, – a terve-

zett számainkat meghaladták. Ám ezekkel
persze mindig óvatosan kell számolni, hiszen az időjárás ugye még nem tervezhető
kellő biztonsággal.
– Sikerült-e fejlesztésekre jelentősebb összeget költeni, illetőleg mely
nagyobb értékű beruházást érdemes
tavalyról kiemelni?

– Talán utak építését említeném, melyet
leginkább önerőből valósítottunk meg.
Négy pályázatunk is volt a Közép-dunántúli Régiónál amelyeket forráshiány miatt
nem támogattak. Összességében közel
negyvenmillió lett volna, amit ilyen célokra
akartunk fordítani. Azért említsük meg, az
év végén aztán örömünkre mégis jutott a
pénzmaradványból, 2.5 millió Ft. Ezért
úgy döntöttünk, hogy némi pluszösszeg
beállításával azért épüljön út, és végül a
Dankó Pista utat, és Káptalanfüreden egy
csapadékvíz által erősen sújtott utcát, a
Fülemüle utcát megcsináltattuk az ott lakók
legnagyobb örömére. Egy idegenforgalomból élő település esetében persze nem
hagyhatók ki a strandok sem, hiszen sok
esetben ezért jönnek ide vissza a vendégeink. Három önkormányzati strandunk van,
köztük az északi part egyik legnagyobbja,
a Wesselényi strand. Sajnos a Széchenyi
Terv óta semmilyen fejlesztési pénzt, illetőleg támogatást nem kaptunk. Most várjuk
a pályázatokat. Ám tavaly megépítettünk a
plázson a két bejáratot összekötő kövezett
utat, külső zuhanyozókat, egy nagysikerű
játszóteret.
– Összességében azt mondhatom, hogy
az eltelt évben nem volt működési hiányunk, sőt, azon kevés önkormányzatok
közé tartozunk, ahol a működés bevételei
fedezik a kiadásokat, talán még átcsoportosításra is marad pluszunk. Nem vártunk
a sültgalambra, a pályázatokon ha nem is
nyertünk, a legszükségesebb beruházásokat
önerőből sikerült megvalósítanunk. A város
működése stabil, a mai körülmények között
úgy érezzük ez nagyon jó eredmény.
száraz

NEHÉZ DÖNTÉSEK,
GAZDASÁGILAG FESZES ÉV
AZ 50 ÉVES BALATONFŰZFŐN

2007 januárjában a frissiben megválasztott polgármester, Majorné Kiss Zsuzsanna nem sok jót, de jobb kommunikációt ígért
lapunkban. A tervezettnél több és sok népszerűtlen döntést
hozott meg a képviselő-testület, és amikor kellett, tudott egységesen fellépni.

ÁTSZERVEZÉS, ÉSSZERŰSÍTÉS

– A feszített munkatempó miatt azonban
még mindig nem jutott kellő hangsúly a
kommunikációra, inkább befelé dolgoztunk.
Ezen a téren volt a legtöbb problémánk az
év során – mondja a polgármester asszony.
– A hivatal átszervezése megtörtént, ma
három osztály látja el azokat a feladatokat,
amelyeket eddig hét végzett. Januárban
összesen négy fővel leszünk kevesebben.
2007 szeptembertől kettő helyett egy
általános iskola működik a városban. A
másik tanintézmény bezárása nem jelentette
a gyermeklétszám drasztikus csökkenését.
Az átfedések miatt majd csak 2009-ben
mutatkozik tiszta eredmény, de az ésszerűsítés az általános iskola esetében már az
idén 30 milliót, a hivatal működtetésénél
pedig tízmilliós megtakarítást jelent.
– 2007 februárjában megalakult a Kelet-balatoni Többcélú Kistérségi Társulás,
amelyhez Balatonfűzfő is tartozik.
– A tavaly megkezdett fűtéskorszerűsítés
ügyében közelebb jutottunk a megoldáshoz, de még nem találtuk meg a megfelelő
alternatívát.

VÁROSI EREDMÉNYEK

– A megszorító intézkedéseken túl további
fontos döntéseket hozott testületünk. Ennek eredményeként:
– Önkormányzati tulajdonba került az ún.
fűzfői vízüzem. Az országban elsőként
létesítettünk ír–magyar testvérvárosi megállapodást. Donegal városával az uszoda
miatt kerültünk kapcsolatba, és bár az írek
nehezen kötnek testvérvárosi szerződést,
mégis ők kezdeményezték az együttműködést. Vendégül láthattuk a svájci nagy-

követet is, akinek bemutattuk városunkat,
remélve, hogy elnyeri tetszését.
– Támogatást nyertünk, és elkészíttettük a
parti sétány kiviteli terveit, sikeresen pályáztunk két gyalogátkelőhely létesítésére
a 71-es főúton. Két HEFOP-os pályázatunk zárult szerencsésen, az egyik Litér
gesztorságával, amely a bölcsődei szolgáltatás bővítésére irányult, a másik pedig
kompetencia alapú oktatás bevezetésére
és elterjesztésére vonatkozott. Városunk
750 millió forint névértéken bocsátott
ki kötvényt, amely a fejlesztések forrását
biztosítja majd. Beindítottuk a helyi járatot
és az e-közigazgatás felé haladva elsőként a
hivatal iktatórendszerét modernizáltuk.

2008: PÁLYÁZAT, PÁLYÁZAT,
PÁLYÁZAT

– A 2007-ben elfogadásra került a
településfejlesztési stratégia, amely hosszú
egyeztetés után, a lakosság, a civilek és a
gazdasági társaságok igényeit felmérve állt
össze. Februárra kidolgozzuk a szükséges
akcióterveket és határidőket. A fejlesztések megvalósításához a tavaly kibocsátott
városi kötvényekből áll össze az önerő – ez
tehát nem működésre, hanem elsősorban
pályázati önrészként, saját fejlesztések
forrásaként, gazdaságélénkítés céllal kiírt
önkormányzati pályázatok alapjaként használható fel.
– Idén megújul a Balatonfűzfői Hírlap, hogy
az elmúlt évek alatt megváltozott igényeknek ismét megfeleljen. Jelenleg 4 pályázat
előkészítésén dolgozunk: a Föveny-fürdő
megújítására irányuló, a városrehabilitáció,
a tematikus kulturális útvonal valamint az
óvoda felújítására vonatkozókra. Várjuk,

hogy az idén is kiírásra kerüljön a belterületi utak megújítására irányuló pályázat,
kész tervünk van az egyik legforgalmasabb
gyűjtőútvonalunk korszerűsítésére.
– Jelentős összeget kívánunk elkülöníteni
tervek, megvalósíthatósági tanulmányok
elkészítésére.
– Nagy hangsúlyt fektetünk a kistérségi
együttműködésre – az eredményesebb,
hatékonyabb pályázatok érdekében is fontos összehangolni az elképzeléseket.
– Terveink vannak a fűzfői vízüzemmel is.
A víz érték, és a vízüzem ivó- és iparivízbázisának vízhozama nagyobb, mint a jelenlegi kihasználtság – most a gyártelepet
látja el. Ezzel a lépéssel az önkormányzat,
mint szolgáltató jelen lehet a gazdasági
szférában, ami teljesen újszerű szerepvállalás. Kidolgozás alatt van az iparfejlesztési
koncepciónk, amely az ipari hagyományokra építkezve, új , korszerű környezetbarát
ipar betelepítését hivatott szolgálni.

ZÁRSZÓ

– A célok tekintetében egységes, kompromisszumkész képviselőtestülettel dolgozhatok, olyan emberekkel, akik képesek voltak
népszerűtlen döntéseket felvállalni, meghozni, a tervezettnél többet tettek, többet
vállaltak a városért. A munka még csak most
kezdődött, de remélem, hogy augusztusban, a település 50 éves évfordulóján még
több eredménynek örülhetünk majd.
Vitkóczi Éva
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FOLYTATÓDIK A „BALATON
ÉKKÖVE” PROGRAM
Hazánkban kevés olyan látványos fejlesztésben gyönyörködhetünk, mint amit Balatonfürednek a
reformkori városrész megújításával sikerült megvalósítania.
Jól látszik, hogy az igazi nagy célok mellé mindenki szívesen
odaáll, és az eredményt látva valamennyien büszkék is lehetünk
balatoni fővárosunkra. Balatonfüred a „Balaton Ékköve” program végrehajtásával valóban igazi ékkővé vált-válik – hiszen a
beruházások tovább folytatódnak. Mindezekről dr. Bóka István
polgármesterrel beszélgettünk.
– Hogyan értékeli a tavalyi esztendőben történteket?

– 2007 az erőgyűjtés éve volt. Sikerült
programokat előkészíteni az európai uniós
pályázatokra. Mindemellett természetesen
jelentős fejlesztések is történtek az év
során, talán az egyik leglátványosabb a
Zákonyi sétány megújulása volt, mellyel
igazán kellemes élményt tudtunk nyújtani
az idelátogatóknak.. A 200 millió forintos
beruházást majdnem teljes egészében a
város finanszírozta.
– Három olyan pályázatot nyújtottunk be,
ami siker lett. A Balaton Ékkő II. programot kiemelt projektté nyilvánították, így
közel 4 Mrd forint összegű, több év alatt
megvalósítható nagyprojektté vált, melyhez
1,5 MD-os uniós támogatást is sikerült
megnyernünk. A program keretében a
reformkori városrészben lévő Gyógy tér,
a híres Tagore sétány és a Fenyves park is
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megújul. Több kiállítóhelyet, illetve kiállítóteret, múzeumot, tematikus parkot szeretnénk kialakítani. 2008 végére nagyon
látványos lesz a városátalakítás.
– Egy másik pályázatunknak köszönhetően
a belterületi utakra 250 millió forintot
költhetünk. Itt már folyik a közbeszereztetés, az év végére megújul a Fürdő utca teljes szakasza, illetve megépül az elkerülő út,
amely a tehermentesítést fogja biztosítani.
A harmadik sikeres pályázatot a Norvég
Alapból nyertük, 230 millió forintot az
arácsi városközpont megújítására. Jelenleg a brüsszeli értékelés folyik, a döntés
március-áprilisra várható, a projekt pedig
várhatóan szeptembertől indulhat.
– Turisztikai, illetve rendezvény
szempontból milyenek voltak az
eredmények?

– 2007-ben minden hétvégén élő progra-

mokkal vártuk a vendégeket a főszezonban
épp úgy, mint az elő- és utószezonban.
Mára a rendezvények „termékké” váltak,
s úgy tűnik kifejezetten jó marketinget jelentett mindez a városnak. A lapok szívesen
írnak róluk, így a város a sajtóban igazán
sokszor szerepelhetett, ez természetesen
jót tett a városmarketingünknek. A rendezvényekbe befektetett pénzek így sokszorosan megtérülni látszanak.
– Tavaly megnyílt két négycsillagos szálloda
is – a Silver Resort, illetve a tovább bővített Hotel Flamingó –, s mindez pozitív
hatással volt a vendégéjszakákra. 10%-os
növekedést tapasztalhattunk a tavalyi évhez
viszonyítva, amit elsősorban a belföldi turizmus felélénkülése eredményezett.
– Az eredmények arra sarkallnak bennünket, hogy tovább folytassuk a fejlesztéseket. A városrehabilitációs program
keretében az idén megújulhat a Lóczy
Gimnázium, uniós pályázatot adtunk be
egy kistérségi szociális alapszolgáltatási
központ kialakítására is. Folyamatban van a
Brázy birtok hasznosítása is, 3,6 hektáros
területen egy 6-7 milliárdos beruházást
szeretnénk megvalósítani 2008-2009ben vállalkozók bevonásával.

Cseh Teréz

EGÉSZSÉGES FEJLŐDÉS ÉS
NÉPÜNNEPÉLYEK BÁBOLNÁN

A település 2008-as költségvetésének tervére
pillantva egy régóta, immár tíz éve dolgozó képviselő
állapította meg: a főösszegek gyakorlatilag az elmúlt években
nem változtak. A pénz ugyanakkor – mint tudjuk – az inflációnak köszönhetően időről-időre kevesebbet ér. Mégis megfelelő
szinten működtethető a város – tudtuk meg dr. Horváth Klára
polgármester asszonytól.
– Mégis hogyan?

– A Bábolnához hasonló kisvárosok
fejlődésének, szinten tartásának egyik
pillére a pályázati piacon való jó szereplés. A régiótól nyert összegből
újulhatott meg óvodánk és a bölcsőde épülete, és szerintünk, valamint a
szülők szerint is talán a megye
legszebb alapfokú oktatási
intézményévé vált. Uniós pályázatokon nyertünk az iskola
felújítására, a városközpont
rehabilitációjára, a járóbeteg- és szakellátásra. A másik
alapvető módszer a racionális
gazdálkodás. Nálunk például
az iskolában ötvenhat helyett
ma negyvenketten dolgoznak,
az óvodában csoportokat
vontunk össze. Ezek a lépések
elkerülhetetlenek voltak a működés érdekében.

pülés korábbi meghatározó gazdasági
társaságának, a Bábolna Rt.-nek a
privatizációja is, reméljük, hamarosan
befejeződik, információim szerint az
utolsó pillanatokban van. Indulóban
van egy hét egységből álló szélerőműpark is, és a régóta tervezett

– A bevételi oldalt erősítheti az ipartelepítés is.
Ezen a téren hogy állnak?

– A Dunántúl nyugati részén
mi rendelkezünk a legnagyobb egybefüggő területű
ipari parkkal. A meglévő
negyven hektárhoz további
kétszáznegyven
csatolható,
így rengeteg az érdeklődő.
Készülnek a tervek, folynak
a tárgyalások, reményeink szerint hamarosan újabb üzemeket avathatunk
Bábolnán. 2007-ben százmilliós
beruházást hajtott végre városunkban
a Philaxia Pharma, amely állatgyógyászati termékeket állít elő. A tele14 Regio Regia 2008. január

szépészeti és gyógyászati részlegek,
plasztikai sebészet épülhet, reményeink szerint a komplexumot 2010-re
adhatjuk át. Mindezek azt jelentik,
hogy újabb munkahelyeket sikerül
teremtenünk, illetve nő az iparűzési
adót fizetők száma.
– Tavaly számos rendezvénnyel
csábították Bábolnára az érdeklődőket. Jövőre folytatódik
a sorozat?

– Magánkezdeményezésként jött
létre a sonkafesztivál, amelyet ismét
megrendezünk húsvét előtt.
Ugyancsak folytatódik a kamionosfesztivál, ehhez 2008-ban
már a GKM támogatásával
szakmai
rendezvényeket,
kiállításokat,
konferenciákat
társítunk. Hagyományos kukoricafesztiválunk nagy siker volt,
az emberek már szinte jobban
várják, mint a búcsút, mondhatjuk, hogy igazi népünnepéllyé
nőtte ki magát. Természetesen
folytatjuk a hagyományt idén
is, és újra lesz gazdanapok,
úgyhogy szeretettel látunk mindenkit Bábolnán!
– Mit vár 2008-tól?

fürdőberuházás is megkezdődhet.
Kiválasztottunk a három jelentkezőből egy magyar céget, amelynek a
jelenlegi tízhektáros terület mellett
opciója lesz további 60-70 hektár bevonására. Itt kétszáz szobás
szálloda, wellness fürdő, fogászat,

– Önkormányzati szempontból azt, hogy fejlesztéseink,
elképzeléseink egyenesbe forduljanak, látható eredményeket
hozzanak. Reménykedem, hogy
beadott pályázataink sikeresek
lesznek, és további partnerekre
lelünk a városban, akik munkánkat segítik. Magánemberként
kicsit több időt szeretnék tölteni a
gyerekeimmel, ám mindenek előtt a
régió valamennyi lakójának eredményes évet, ehhez pedig jó egészséget
kívánok!

Veér Károly

HOSSZÚ ÉVEKEN ÁT
SZOLGÁLTA VÁROSÁT
Berhida a várpalotai térség egyik települése. A
kisváros polgármestere évértékelőink alkalmával mindig nagy örömmel számolt be a történésekről. Az
új esztendőben minderre már nem kerülhetett sor. 2007
őszén súlyos, váratlan betegsége elragadta őt a berhidaiaktól. Lapunk ezzel a jelképes „személyes évértékelő interjúval” búcsúzik Lajosfalvi Józseftől, melynek összeállításában közvetlen munkatársai: Nyirő István alpolgármester és
Faragó Istvánné jegyző voltak segítségemre.
– Milyen beruházások, fejlesztések történtek 2007-ben Berhidán, illetve voltak-e sikeres
pályázataik?

– Likviditási gondjaink szerencsére az
idén sem voltak. 2007-ben a 2006os pályázatok végrehajtása történt
meg, illetve a 2008-as év uniós
pályázataira készültünk fel. Rengeteg
tervet, tanulmányt készítettünk, hogy
ezeket majd az idén útjukra tudjuk
indítani egy-egy pályázat segítségével. 2006-ról áthúzódóan a városban több helyen útburkolat-felújítási
munkálatok folytak, összesen 32,5
millió forint értékben. Ezen összeg
50%-át pályázati forrásokból tudtuk
finanszírozni.
Közel 10 millió forintot fordítottunk
tervezési és előkészítési költségekre.
A pályázati önrészeinkhez jelentős
mértékben sikerült alapot teremtenünk
azzal, hogy a KÖGÁZ-részvényeinket
200%-on tudtuk értékesíteni. Az ebből származó 47 millió forint pályázati
tartalékba került erre a célra.
Az elmúlt évben a 136 lakótelek
kialakítását megkezdtünk. Megtörtént
a teljes tervezőmunka, a közműkiépítésre az idén kerülhet sor, így talán
ősszel kiosztásra kerülhetnek a telkek.
Befejeződött a peremarton-gyártelepi
egészségház korszerűsítése, és új buszvárókat is elhelyeztünk, engedélyezés
alatt áll az elkerülő út terve, koordinálunk a kármentesítés megvalósítása
érdekében.

Berhidán, a Hunyadi téren előkészítés alatt áll az egészségügyi centrum
kialakítása, tervezzük továbbá az
önkormányzati intézmények energiakorszerűsítését is, a városközpont
rehabilitációját, a Bezerédi utca korszerűsítését.
A római katolikus templom külső felújítására az egyházzal kötött megállapodás szerint pályáztunk. A projekt,
részben pályázati forrásból, egyházi
hozzájárulásból és részben önkormányzati támogatásból valósult meg.
Várpalotával kötött megállapodás
alapján kísérleti jelleggel elindult a
közterület-felügyelet. A „próbaidő”
alatt is érzékelhető volt már a változás,
elindult egy önfegyelmezési folyamat.
Az idén Pétfürdővel közösen szeretnénk megoldani. Mindezt az is segíti,
hogy a térfigyelő kamerarendszer
tovább bővült, amit folytatni is szeretnénk, hogy a településközpontok,
intézményrendszerek ily módon teljes
mértékben le legyenek fedve.
Az elmúlt évben önkormányzati kincstár került kialakításra a költségvetési
intézmények teljes körét illetően, így
hatékonyabban, megbízhatóbban oldhatók meg a működtetés feltételei, s
jobban szolgálja a testületet is.
– Hogyan sikerültek a 2007-es
rendezvények?

– Tavaly is nagyon sikeres volt a
legnagyobb rendezvényünk a berhidai napok, melyet hagyományosan

minden év szeptemberének második
hétvégéjén rendezünk meg. Jól sikerült a hagyományőrző kiszejárónk,
az augusztusi arató-felvonulásunk, és
a lovas egyesületünk is egyre több
rendezvényt tart a városban. Az óvodákban például pónilovakkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. Minden
évben nagy az érdeklődés a Kertbarát
Kör rendezvényei iránt is, amely tavaly
35 éves évfordulóját ünnepelte. Nagyon színvonalas és népszerű a megyei
nyugdíjastalálkozónk, illetve a német
és cigány kisebbségek napja is.
– Évente díjakkal köszönik meg
azoknak a munkáját, akik kiemelkedően sokat tettek a városért. 2007-ben kik voltak a
kitüntetettek?

– Az idén ketten kaptak Nívódíjat:
Szöczi Rudolf, a Kertbarát Körben
végzett munkájáért, illetve Beke Zsolt
plébános, a hagyományőrzési és a
közösségi táboroztatás kapcsán vállalt
feladatokért.
– Hogyan értékelné az elmúlt
évet röviden?

– Elindult egyfajta közösségi szemlélet. Sikerült aktivizálni a közösség egy
részét – gondolok itt a játszótér társadalmi felújítására, vetélkedésekre (pl.
Street-Bool) a településrészek között.
Reméljük sikerül mindezt folytatnunk,
s minél több civilszervezetet tudunk
bevonni mindebbe.
Alpolgármester úrtól és jegyző aszszonytól megtudhattuk továbbá azt
is, hogy Berhida a Leader-programban
is az élen áll, a 22 település összefogásában jelentős szerepet vállal, s
mindez egykori polgármesterüknek is
szívügye volt, s ezért a programért
sokat is vállalt.
Cseh Teréz
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A RENESZÁNSZ JEGYÉBEN
Bicskén az elmúlt esztendőben nagy port kavart ingatlanfejlesztés elhomályosította a város
fejlődését. Szántó Jánost kérdeztük az eredményekről, tervekről, és nem hagyhattuk ki azt sem, mi
a véleménye a város határába tervezett lakóparkról.
– Bicske a Vértes-Velence kistérség
központja – és a fejlesztések is egy
egész térséget szolgálnak…

– Két és fél, három éve indultak a katasztrófavédelmi központra vonatkozó tervek, a
Norvég Alaphoz pályáztunk nagy értékű
technikai eszközök beszerzésére, karbantartására, a raktárépület felújítására, hogy
ezeket a berendezéseket jobb körülmények
közt tudjuk tárolni. A központ működési
területét jelenti a kistérség 16 települése,
és a tűzoltósághoz tartozó Herceghalom és
Zsámbék.
Tavaly pályáztunk a ROP Egészségügyi
Programjához az Egészségügyi Centrum
informatikai rendszerének felújítására. A
centrum működése stabilizálódott, és a
keletkezett anyagi eredményt a röntgenberendezés digitalizálására fordítottuk. Mára
az elkészített röntgenfelvételeket digitális
formában tudjuk tárolni és akár más rendelőintézetek részére továbbítani is.
– Szintén kistérségi jelentőségű a tanuszoda
megépítése, amelyről 2007 nyarán született meg a döntés. Az éves szolgáltatási
díjakkal együtt négymilliárdos beruházás,
amely állami támogatással épülhet meg, és
a kistérségen túl Bicske vonzáskörzetének
hasznára lehet.
– Városi eredmények közt említem, hogy
tavaly tíz utcát és járdát újítottunk fel,
átadtuk a kibővített, felújított Kakas Óvodát, parkolókat alakítottunk ki, és az út- és
járdajavításoknak áldozatul esett fákat is
pótoltuk.
– Országos híre ment a Budapest
Gate ingatlanfejlesztési terveinek.
Mi az ön véleménye?

– Szerintem az indokoltnál nagyobb hullámokat gerjesztettek, nem más ez sem,
mint egy normális ingatlanfejlesztés. Az
ügyben kezdeményezett népszavazást a
bíróság elutasította. Bicskén 240 hektár,
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Alcsútdobozon 60 hektár külterületet
érint és mindkét önkormányzatnak adóbevételt jelent. Miután a terület a beruházó
tulajdona, így a képviselő-testületnek a
belterületté nyilvánításról kell döntenie
– várhatóan ez a döntés az első negyedévben megszületik.
– Hogyan tovább?

– 2008-ban a Szent István úti tagóvodát
átalakítjuk idősek otthonává, a városi igények kielégítésére. Tovább folytatódik az
útfelújítás, százmillió forintból további hat
utca burkolatát cseréljük. Felújítjuk a városi
rendelőintézetet is.
– Ez az év vízválasztó az oktatási centrum
megvalósulása szempontjából; eldöntjük,
egyáltalán legyen-e, ha igen, akkor következhet a tervek kidolgozása.
– A programok tekintetében jól zártuk
a tavalyi Batthyány-emlékévet, és még
jobban készülünk az idei reneszánsz évre.

Már január elején elindultak a programok,
amelyek közt kiállítások, vetélkedők, pályázatok, előadások, műsorok és táncestek
lesznek a bicskei Művelődési Központban.
A reneszánsz emlékév a megújulást, a
változást és az ember állandó újjászületését
állítja a középpontba. A programsorozatot
Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550.
évfordulója alkalmából rendezzük meg.
A Magyar királyok panoptikuma kiállítás a
középkori enteriőröből, ahol egy filmvetítés
keretében megismerkedhetnek a középkor
zenei és történelmi világával, illetve a magyarság történelmével. Lesz reneszánsz játszóház álarcok, ékszerek készítésével, lesz
játszóház Hunyadi Mátyás születésnapja
alkalmából, ahol könyvborítót, könyvjelzőt, pajzsokat, zászlókat készíthetnek a
gyerekek, de február közepén drámajátékot is szervez a művelődési központ.
Szervezünk mesemondók találkozóját, lesz
kódexkészítő pályázat, fotó- és videofilm
pályázat, ahol az utazók a reneszánsz
kulturális örökségről készült fotókkal, videókkal pályázhatnak. Az év végén pedig
kézművesjátszóház és mesevetélkedő várja
a gyermekeket.
Vitkóczi Éva

FEBRUÁRBAN 300 MILLIÓ
KIFEJEZETTEN BERUHÁZÁSOKRA

Devecserben is a kötvénykibocsátást találták
a legjobb megoldásnak a város gazdasági fellendítéséhez, így februárrra 300 milliós forrást teremt
magának az önkormányzat, amelyet csak pályázati önrészként,
fejlesztési, beruházási célokra használ majd fel. Holczinger
Lászlót, a város polgármesterét kérdeztük.
– Milyen jellegű beruházások indulhatnak majd februártól?

– Idén szeretnénk – szintén pályázati
forrásból – 230 millió forintot fordítani az iskola bővítésére, korszerűsítésére. A város úgy tudott pályázni,
hogy a szükséges önerő mértékéhez a
megyei közgyűlés 30% keretet javasolt biztosítani. A többit valmamilyen
más forrásból kell előteremteni. Ezen
a helyzeten szeretnénk változtatni. A
kötvénykibocsátásból származó forrás
önrész lehet a városrehabilitációra, a
felszíni csapadékvíz elvezetésére és a
vállalkozói terület infrstruktúra kiépítésére, és munkahelyteremtő beruházások
elindítására kiírt pályázatokra is.
– 2007-re ipari parkot, sportcsarnokot terveztek…

– A tervezett városi sportcsarnok még
várat magára. Miután a kiírt pályázat
eredménytelen volt, megkíséreltük

PPP-konstrukcióban megvalósítani az
elképzelést, ez azonban nem váltotta
be a hozzá fűzött reményeket. Az önkormányzat viszont nem tudta felvállalni a sportcsarnok felépítését.
Ahhoz, hogy az ipari park címet megkapjuk, közművesíteni kell a területet.
Jelenleg a rendezési tervet készítjük. A
beruházások azonban csak akkor indulnak el, ha rend lesz a városban. Ennek
feltétele, hogy a használtcikk-kereskedők tevékenységét törvényes keretek
közé tudjuk terelni. A volt honvédségi területen kialakítunk számukra egy
használtcikk-piacot, ahol normális, és
legfőképp legális körülmények között
tudják értékesíteni a portékájukat. Három éve azonban mind nagyobb ellenállásba ütközünk. A kérdés megoldása
alapfeltétele annak, hogy élhetőbb,
és a befektetők számára vonzó várost
teremtsünk.

– Az önkormányzat tett valamit
azért, hogy ezeknek az embereknek megélhetési alternatívát
biztosítson?

– 2007 szeptemberében elindítottuk
Devecserben a felnőttképzést. Az elmúlt időszakban 30 főnek bolti eladói
és 16 főnek térburkolói szakképesítést
biztosítottunk, tervünk, hogy hamarosan kereskedelmi tanfolyamot indítunk.
Jelenleg 40-50 ember regisztrált,
ők részt vennének a felnőttképzési
rendszerünkben. Így esélyt adunk
a devecserieknek arra, hogy akár a
városban, akár a környéken munkát
tudjanak vállalni. Sajnos addig, amíg
a 8. sz. főút nem kerül fejlesztésre és
nem készül el a kétszintű vasúti átjáró
(Devecsert elkerülő út), Devecser nem
tud bekapcsolódni az ország vérkeringésébe, a beruházók, a munkahelyek is
nehezen szaporodnak.
– A használtcikk-kereskedés nem
csak Devecserben található meg.
Mit tett például Celldömölk?

– Celldömölkön kevesebben választották, vagy kényszerültek arra, hogy
ezt a megélhetési formát válasszák, és
talán nagyobb volt az együttműködési
szándék, a nyitottság is. Így az önkormányzat végre tudta hajtani a hozott
rendeleteket, legalizálták ezt a fajta
kereskedelmi tevékenységeket, és megnyitottak számukra egy piacot, amit a
mai napig használnak.
– Devecser tavaly ünnepelte várossá avatásának 10. évfordulóját…

– Úgy vélem, a városi nap keretében
méltóképpen megünnepeltük az évfordulót, és az év végén kiadtuk Devecser
Életrajz Lexikonát, amelyben azokról az
emberekről olvashatunk, akik tettek a városért. Remélem, az évek múlásával egyre több embert sorolhatunk azok közé,
akiknek helye van egy ilyen lexikonban.
Vitkóczi Éva
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KOMPLETT MEGOLDÁS
Mint a címből is látszik, a DGA Gépgyártó és Automatizálási KFT célja, hogy megrendelőit ne csupán egy termékkel, hanem teljes megoldással szolgálja. A vállalkozás dinamikus fejlődése – mint a cég vezetői vallják – annak is köszönhető,
hogy nem csak szolgáltatásuk, hanem a tevékenységi struktúrájuk is a komplexitás irányába mutat, ellentétesen a ma
divatos – szinte varázsszóként használt – „outsourceing”-el szemben. Az egymásra épülő acélipari tevékenységük széles
skálát ölel fel az acélkereskedelemtől, a hegesztett szerkezeteken keresztül, a saját fejlesztésű gépekig.

– Cégünk elődje, a Virágzó Termelő Szövetkezet lakatos üzemeként alakult meg a 60-as
években. Ekkor elsősorban bányabiztosító
berendezéseket, szállítószalag-vázakat, épület
acélszerkezeteket, konténereket gyártottunk.
1991-től a Somló-Coop Ipari Kereskedelmi
Kft. acélszerkezeteket gyártó üzemeként működtünk tovább. Egy nagyobb profilváltás keretében 1996-tól több új korszerű berendezés
beszerzése történt meg. 1997-től tevékenységünk új szakemberek révén kiegészült egyedi
gépek, ipari elektronikai, méréstechnikai és
automatizálási termékek fejlesztésével és gyártásával, valamint ipari szoftverek fejlesztésével.
Ilyen berendezések a világ számos földrészén
(Dél-Amerikától Európán át Ázsiáig) üzemelnek vevőink teljes megelégedettségével. Tervezőink a legkorszerűbb 3D-s tervezőprogrammal
dolgoznak, mellyel már a tervezés fázisában
kiküszöbölhetőek a hibák, illetve látványos
dokumentációk készíthetők hatékonyan.
2003 áprilisa óta DGA Gépgyártó és 2003
áprilisa óta DGA Gépgyártó és Automatizálási

Kft. néven önálló gazdasági társaságként végezzük tevékenységünket. Ez a változás a fejlődésnek is lendületet adott, annak ellenére, hogy
abban az időben ez az iparág sem tartozott a
húzó ágazatok közé.
– A megfelelő stratégia és a kellő előrelátás
segített túlélni ezt a nehéz időszakot. Ennek a
stratégiának a részeként cégünk 2004 márciusában többségi tulajdonosa lett a Nemesgulácson
található Gulács-Fém Kft.-nek, ahol elsősorban
kiváló minőségű hidraulika- és üzemanyagtartályok illetve egyéb gépalkatrészek sorozatgyártása folyik. Gépparkja, festőüzeme is korszerű,
megfelel a mai elvárásoknak.
– Az így növekvő anyagigények és piaci árnyomás megfelelő teljesítése érdekében beszerzéseinket is koncentráltuk.
– Így 2006 óta acélkereskedelemmel
is foglalkozunk. 2007-ben megnyitottuk
ACÉL-LIGETÜNKET, amely a vékony és
durva lemezektől egészen az EURO profilokig
folyamatosan bővülő raktárkészlettel és akciókkal, valamint komplex szolgáltatással áll a vevők
rendelkezésére, kiegészítve a hegesztéshez
szükséges segédanyagok biztosításával (vágó,
tisztító korongok, hegesztőhuzal, stb.)
A növekvő piaci igényeknek megfelelően
technológiánkat jelentősen fejlesztjük. Több
csúcstechnológiájú berendezés, például egy
CNC élhajlítót valamint hegesztő robotokat
helyeztünk üzembe.

Idén egy 4 kW-os 3x18 méteres lézervágót
vásárolunk. Bővítjük jelenleg 7000 négyzetméteres csarnokkapacitásunkat is, mintegy 3000
négyzetméterrel.
– Bővítjük jelenleg 7000 négyzetméteres
csarnokkapacitásunkat is, mintegy 3000 négyzetméterrel.
– A fejlesztések együtt járnak majd a létszámunk bővítésével is, mely jelenleg közel 210
fő és így javítani tudunk a térség sajnos nem
kedvező statisztikáin is.
– Rendelkezik DIN 18.800–7 és DIN
15.018 Nagy Üzemalkalmassági Tanúsítással,
DIN EN 729-2, ISO 9001: 2000, ISO
14001 integrált rendszerrel.

LÁTVÁNYOS FEJLŐDÉS DOROGON
A tavalyi esztendőben szó szerint szemmel látható fejlődés tanúi lehettünk Dorogon. Lapunk
alkalomról alkalomra örömmel számolt be a felújításokról, a megszülető új intézményekről, beruházásokról. Az éves eredmény azonban így összefoglalva látszik
igazán. Az önkormányzati és a pályázati forrásokból közel 1,2
milliárd forint fejlesztés, beruházás valósult meg a városban
2007-ben. Ezekről a szép eredményekről a város polgármestere,
dr. Tittmann János adott lapunknak tájékoztatást.
Dorog városa egy hosszú fejlesztési folyamat révén mozgalmas évet zár 2007-ben
is. Az áldozatos, kitartó városfejlesztés
több gyümölcse is beérett. A leglátványosabb az északi, vasúton túli területet érintő
városrehabilitáció volt, melyre a ROP
keretében összesen 1.097 millió Ft-ot
hagyott jóvá az illetékes szervezet. Ennek
megoszlása a következő volt: európai uniós
támogatás 821 millió (74,8%), állami
támogatás 164 millió (15,0%), saját
forrás 112 millió forint (10,2%).
Ez az összeg tizenhárom helyszínen hozott
látható eredményt. A zöldfelület, játszótér- és útfelújítások mellett új intézményekkel gazdagodott a város: egy demens
betegeket ellátó otthonnal és a megbékélés
napján átadott városi uszodával. A kétmedencés létesítmény már május óta fogadja
a sportolásra, kikapcsolódásra vágyókat, s
emellett elkezdődött a dorogi óvodások és
iskolások tanrendbe illesztett úszásoktatása
is. Közel 300 millió forintból újult meg a
ROP keretében az idén 80 éves művelődési ház. Eltűnt a volt brikettgyár hatalmas,
romos épülete, amelynek szennyezett
környezetét is rehabilitálták. Jelenleg
hasznosításra vár, a tervek szerint egy közös közúti-vasúti pályaudvar épül itt, Dorog
város, a MÁV Zrt. és a Vértes Volán Zrt.
együttműködésében.
A ROP-beruházások mellett áprilisban
adták át a forgalomnak a felújított főutat,
a Bécsi utat. Díszburkolattal látták el a
járdákat, kicserélték a lámpaoszlopokat,
újra aszfaltozták az úttestet, fákat, cserjéket ültettek, virágágyásokat alakítottak
ki, és az esztergomi út kereszteződésben
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biztonságos körforgalmat alakítottak ki. A
főút magánberuházások keretében is szépül: eltűnt a régi posta épülete, társasház
kerül a helyére, az egyik régi foghíjas telken
felépült a Bécsi udvar, sétálóutcáján boltok
sokasága nyílt, és a korszerű lakásokban
sokan leltek új otthonra. A körforgalomnál
egykor állt Tárna étterem helyén és a vele
szemben levő az új épületekbe, üzletek,
pénzintézetek költöztek.
Még tavasszal új helyre került a mentőállo-

más, valamint a kistérség településeit is ellátó gyermek és felnőtt háziorvosi ügyelet.
A 2005-ben felújított kórház területén
alakították ki a két intézményt befogadó
épületet.
Tavasszal átadták a ROP-program keretében megvalósult Dr. Mosonyi Albert
Gondozási Központ Idősek Otthonának
B épületét is a Schmidt villa kertjében.
A 25 fős, speciális gondozást nyújtó

intézménnyel megvalósult Dorogon az
idősek teljes körű ellátása. Szintén a Dr.
Magyar Károly Városi Bölcsőde melletti
épületben kapott helyet a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett
Dorog és Térsége Jelzőrendszeres Házi
Segítségnyújtási és Támogató Szolgálata.
Az idősek otthona B épületének kialakítása
közel 89 millió Ft volt. A kistérség pedig
18 millió Ft-ot fordított a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, és 8821 ezer Ft-ot
a támogató szolgálat kiépítésére, szintén
pályázati pénzből.
Ősszel fejeződött be a hét épületet érintő
Panel Plusz Program. Az energiatakarékosságot célzó panelfelújítás folytatását tervezi
az önkormányzat.
A rengeteg városi fejlesztés mellett a település vonzerejét az is jól tükrözi, hogy az
elmúlt időszakban Tesco és Spar áruház is
nyílt Dorogon.
Természetesen a sok fejlesztés nem csak
a várost, hanem a térséget is szolgálja.
A többcélú társulás központjaként Dorog
egyre több kistérségi feladatot vállal fel. A
kistérség tizenöt településével együttműködve arra törekszik, hogy minél magasabb
színvonalon és optimális koordinációval
álljon a lakosság rendelkezésére.
A jelen sikerei mellett Dorog a jövőt is
komolyan tervezi. Elkészült Dorog középtávú Városfejlesztési Operatív Programja,
melynek három kiemelt területe a környezet- és közlekedésfejlesztés, a települési
és humáninfrastruktúra fejlesztés, valamint
a városi gazdaság- és turizmusfejlesztés.
Dorogon jól látható, kézzel fogható tehát
a tudatos városfejlesztés, melyet átgondolt
koncepció és egységes akarat jellemez.
Naponta újabb ötletek születnek, s nap
mint nap folyik a munka, a lehetőségek
keresése, összehangolása. A cél, hogy az
itt élők még korszerűbb, versenyképesebb,
komfortosabb városban élhessenek, a bányász elődök kitartó munkáját folytatva.
A maiak hitvallása a régi: „ A jövőnket
építjük, de a múltunkat nem feledjük”.

Mandusitz Zs.-Cseh T.

SARPI DOROG
– AZ ONYX MAGYARORSZÁG ÚJ NEVE
A dorogi Onyx Magyarország Kft. új nevében – 2007 derekától
– már a város is szerepel: Sarpi Dorog Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, azaz rövidített nevén Sarpi Dorog
Kft. A névváltoztatás okairól, illetve a tavalyi esztendőről a
vállalat igazgatónőjét, Lágler Katalint kérdeztük.
– A régit, vagy egy teljesen más céget
köszönhetünk az új névvel?

– Az Onyx Magyarország Kft. eddigi működése során is a Veolia Környezetvédelmi
csoport tagja volt. A Veolia egy óriási konglomerátum, amely a világban 67 országban
van jelen, 28,6 milliárd euró árbevétellel és
298 498 alkalmazottal. Alapvetően négy
fő csoportból áll: a Veolia Energia – ide
tagozódik be például a Dorogi Erőmű, a
Veolia Víz – ehhez sorolható a Fővárosi
Csatornázási Művek; a harmadik a Veolia
Közlekedés és a negyedik pedig – ahová
mi is tartozunk – a Veolia Környezetgazdálkodási Szolgáltatások. Csupán ez az
egy csoport 33 országban van jelen, 7,4
milliárd eurós árbevételt produkál, 89 500
főt foglalkoztat és 53 millió lakosnak, illetve
553 000 ügyfélnek nyújt szolgáltatást.
Világviszonylatban a hulladékgazdálkodás
területén a második helyet foglalja el.
A környezetvédelmi csoporton belül az
Onyx márkanév használatát tavaly megszüntették, ezért a globális névváltoztatást
követően Sarpi néven működünk tovább.
A szokás az, hogy a megnevezésben a települést is megjelölik, ahol az adott vállalat
található. Így lett az új nevünk Sarpi Dorog
Kft. A névmódosítás azonban strukturális
változást nem jelent. A cég tehát a régi,
de reméljük, az új nevünket is sikeresen
bevezetjük majd.
– Milyennek értékeli a tavalyi termelési évüket?

– Sikeres évet zártunk úgy
környezetvédelmi,
mint
gazdasági szempontból, bár
hozzá kell tenni, hogy a gazdasági növekedés lassulása
erősen lecsapódott nálunk
is. Nagyon bízunk benne

– mint ahogyan sokan
mások is –, hogy ez
a tendencia rövidesen
megfordul.
Ugyanakkor a nehezedő
gazdasági körülmények
arra is rávilágítottak,
hogy az energiaforrások
egyre jobban felértékelődnek. Legfőbb ideje
tehát minden energiát
megfogni mind a kommunális, mind pedig a
speciális hulladékokat
illetően.
A mi szerepünk kettős:
egyrészt a környezetvédelem – eddig ez volt a hangsúlyos –, illetve
egyre inkább előtérbe kerül egy új irány, mely
a hulladékot energiaforrásnak tekinti.
Mi speciális hulladékot dolgozunk fel, s ezt
teljes egészében felhasználjuk, elektromos
áramot állítunk elő belőle, felesleg nem
keletkezik, így sokkal gazdaságosabban is
működünk, mint a korábbi égetők.

Mindemellett szigorodnak az előírások a
környezetvédelemre vonatkozóan, s nő az
elvárás arra vonatkozóan is, hogy hasznosítsuk az energiát. Ezzel én mint környezetvédelmi szakember maximálisan egyet is értek,
hiszen mindez szervesen beleillik a környezetvédelembe.
Minél több energiát
sikerül újrahasznosítással előállítani,
annál kevesebbet
kell a hagyományos
erőművekben megtermelni.
– A környezetvédelem
kapcsán
ma már egyre
jobban elterjed a
szelektív hulladékgyűjtés. Ugyanakkor mi a helyzet a
speciális – veszélyes – hulladékokkal?

– Sajnos meglehetősen nagy mennyiségű
veszélyes anyag kerül be nap mint nap
a kommunális hulladékok közé. Ilyenek
a gyógyszerek, a festékesdobozok, a
növényvédőszerek, az elemek, akkumulátorok, a különféle olajok, higítók. Ezek
külön gyűjtése sajnos nem megoldott, pedig
ezek nem lerakóba való hulladékok, nagyon
nagy mértékben terhelik a környezetet és
megnehezítik a hulladékok gazdaságos
újrahasznosítását.
Dorog városával közösen minden
évben végzünk speciális hulladékgyűjtést. Több tonnányi
hulladék gyűlik össze évről
évre. De az igazán jó megoldást a hulladékudvarok
kialakítása jelentené, s
ebben szakmai segítségnyújtással mi is szívesen
állunk az önkormányzatok
rendelkezésére.

Cseh Teréz
Regio Regia 2008. január

21

DUNAÚJVÁROS, AHOL
MEGVALÓSULNAK AZ ÁLMOK

Kálmán András 2010-ben már nem óhajt indulni
a polgármesterségért, ám országgyűlési képviselőként még szívesen dolgozna. Nyugodt szívvel adja át a város
vezetését az utánpótlásnak, hiszen az utóbbi tíz év alatt soha
nem látott fejlődésnek indult a település.
– Elégedett az elmúlt évvel?

– Azt hiszem, nyugodtan lehetek az.
2007-ben lett autópályánk, Duna-hidunk,
gumigyárunk, a Dunapack Zrt. belekezdett
egy új papírgyár építésébe, a Dunaferr vezetése is tartja magát a megállapodáshoz.
Sikerült elérni mára, hogy a korábbi, a
vasműre alapozott, egysíkú iparszerkezet

három erős lábon állóra változott. Hogy
őszinte legyek, 1998-ban még én sem
hittem, hogy mindez megvalósulhat. Azóta
munkatársaimmal együtt megtanultam, hogy
nem szabad kishitűnek lenni, az álmok
valóra válhatnak. Hinni kell bennük, na és
persze rengeteget és tudatosan dolgozni
értük. Ha összerakom az elmúlt években
megvalósult és folyamatban lévő beruházásokat, akkor ezermilliárdos összeg jön ki, ez
pedig óriási fejlődést jelent.

tatódik az M6-os építése, először a
Szekszárd–Bóly, majd a Bóly–Pécs, azt
követően pedig a Dunaújváros–Szekszárd szakasz épül meg. Reményeink
szerint befejeződik az Érdi tető és az
M0-ás közti építkezés is. Elkezdődik a
62-es út 11,5 tonna tengelyterhelésűvé
való átalakítása, amely javítja összeköt-

tetésünket Székesfehérvárral, és átkötést
jelent a dunaújvárosi híd, az M7-es és
a később megépülő M8-as autópályák
között. Ez utóbbinál a tervekhez képest
némi csúszás lesz, hiszen halasztódott a
Dunaújváros–Lepsény közötti szakasz
építésének elkezdése.
– Milyen hatása van az átadott új
hídnak a környék életére?

– Erőteljes térségi hatást érzékelünk a
balparti rész irányából. Az ott lakók sok
– Örök téma a városba vezető főutak szolgáltatást vesznek igénybe nálunk, sokérdése. Mi lesz ezekkel?
kan kerékpárral, vagy akár gyalog járnak
– A hozzánk vezető és áthaladó utak át hozzánk. Például megnőtt kórházunk
kérdése nem csak rajtunk múlik. Foly- forgalma is, az ellátás szabályozására
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együttműködést kell kidolgoznunk a
megyék és a régiók között. Sok környező
település kérte, hogy a báziskórházzá
nyilvánított Szent Pantheleonhoz tartozhasson. Jó lenne hasonló hatást érzékelni
az oktatásban is. Bár sokan hozzák odaátról gyerekeiket általános- és középiskoláinkba, a térségi szakképző központról is
meg kellene állapodnunk a balpartiakkal.
A tömegközlekedés látványosan javult,
a Bács és az Alba Volán is felismerte a
megnövekedett igényeket.
– Vannak még további, megvalósulásra váró álmai?

– Azt mondják, evés közben jön meg
az étvágy, természetesen vannak. Persze
ezek nem az én álmaim, kiváló szakemberek, munkatársak, partnerek hozzák,
dolgozzák ki a jobbnál jobb ötleteket. A
már elindult folyamatoknak a végére kell
járnunk, ilyen a Bartók Színház felújítása,
a Szalki-szigeti rekreációs központ megvalósulása, a 2008-ban átadandó wellnessközpontunk, amely sokkal jobb lesz,
mint a rajzokon… Ugyanígy folyamatosan fejlesztjük főiskolánkat is. Ami még a
nagy álom, hogy létrejöjjön gazdaságunk
negyedik pillére is, azaz Dunaújváros legyen az észak-déli és kelet-nyugati áruforgalom központja, itt jöhessen létre „A”
logisztikai központ.
Ehhez teherkikötőre, akár széles nyomtávú vasúti összeköttetésre (így lehetnénk a
kínaiak és a nyugat közti logisztikai központ, és csatlakozhatnánk a transszibériai
vasúthoz), két repülőtérre, új vasúti hídra
– hogy megvalósulhasson a Székesfehérvárt Cegléddel összekötő vasútvonal
évszázados terve – lenne szükség. Az elképzelések megvannak, a tervezés folyik,
szeretném, ha még ebben a ciklusban
elindíthatnánk a projektet, ebben a képviselő-testület valamennyi tagja egyetért,
és támogatja.

Veér Károly

DUNAPACK ZRT., AVAGY HOGYAN
LESZ A PAPÍRBÓL HAMBURGER?
Dunaújváros kiváló logisztikai adottságainak, az iparág hagyományainak és a városvezetés támogatásának, kitartásának
köszönhetően a Dunapack Zrt. mára a megyei jogú város gazdaságának harmadik alappillérévé vált. Új papírgyár és hulladékhasznosító erőmű épül a Duna partján – tudtuk meg Bencs
Attilától, a Dunapack Zrt. termeléstechnikai igazgatójától.

papír előállításához szükséges frissvízés energiamennyiséget.
Törekvéseik egybeesnek Magyarország
és az EU elvárásaival, környezetvédelmi szabályaival.

ÚJ

ÜZEMEK

DUNAÚJVÁROSBAN

PAPÍRGYÁRTÁS DUNAÚJVÁROSBAN megjelenéséhez – hamarosan Hambur- A gazdaságilag stabil, nyereséges vállalat 2007 őszén rakta le az új, majdan
Az egykori Papíripari Vállalat dunaúj- ger Hungária néven működik tovább.
250 főt foglalkoztató papírgyár alapvárosi gyára 1970-es években létekövét. A tervek szerint a kétszázmillió
sült. 1976-ban helyezték üzembe a VILÁGSZÍNVONALON
papírgépet, és ide integrálták a feldol- Míg korábban a papírgyártás részben eurós beruházásban épülő korszerű
gozóipart is. Működött a cellulózgyár, cellulózra épült, mára az elsődleges üzem 2009 nyarán kezdi meg a papírés a csomagolóanyagok mellett fehér- természeti erőforrásokkal takarékosan gyártást. Ezzel párhuzamosan épül egy
és másolópapírt is állítottak elő.
bánnak, és a felhasznált alapanyagokat új vegyes tüzelésű erőmű is – további
1990-ben a részleges privatizáció minél nagyobb mértékben a belföldi 30-40 főnek munkát adva –, amely
következtében megalakult az egykori papírhulladék-bázisból szerzik be. Ter- többek között a gyártás folyamán keletPapíripari Vállalat három egységét mékeik fejlesztésekor ezért elsődleges kezett hulladékot használja majd fel.
egyesítő Dunapack Zrt., amely 1994- szempont a teljes újrahasznosíthatóság. A beruházás a szerelési időszakban
ig osztrák-magyar vegyesvállalatként A vállalat meghatározó szerepet tölt mintegy 2-3000 szakembernek ad
működött. 1993 óta a hullám alap- be a hazai hulladékpapír begyűjtésének munkát, és elkészülte után a beszállítói
papírok, hullámlemezek, dobozok, fejlesztésében és feldolgozásában. Ma és kiszolgáló szférában további 6-800
zsákok és zacskók gyártása a Zrt. az országban a begyűjtött, papírgyár- munkahelyet generál indirekt módon,
három különböző részlegénél történt, tásra alkalmas hulladékpapír mintegy és ezzel valóban Dunaújváros gazdasági
amelyek egymástól független egység- 400.000 tonna, ebből 300.000-et életének meghatározó pillérévé válik.
ként működnek: a csomagolópapírgyár a Dunapack dolgoz fel.
Csepelen, illetve Dunaújvárosban A környezet kímélése és termékeik
található, a hullámtermék- és zsákgyár minőségének javítása érdekében a
pedig Nyíregyházán.
gazdaságilag elérhető legmagasabb
1995-óta a vállalat 100%-os tulaj- technológiai színvonal alkalmazását tűzdonosa az osztrák Prinzhorn-csoport. ték ki célul mind a termelésben, mind
Tisztelegve a cégalapító osztrák család a tisztítóberendezések alkalmazásában.
előtt a dunaújvárosi csomagolópapírgyár A meg nem újuló erőforrások megóvása
– illeszkedve a cégcsoport egységes érdekében folyamatosan csökkentik a
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ENYING – A KÖLTSÉGVETÉSI
EGYENSÚLY MEGTEREMTHETŐ
Mezőföldi kisvárosunk, Enying sokféle problémával küzd. Egyre sürgetőbb a munkahelyteremtés, a
kisebb-nagyobb vállalatok idecsábítása. A városvezetés bízik
benne, hogy most végre csatornázási gondjaik megoldódnak,
s így a vállalkozások is szívesebben telepednek majd le a városban. A tavalyi esztendőről, illetve a tervekről Tóth Dezső
polgármester mesélt lapunknak.

érdeklődésre tartottak számot.
Nemcsak települési, de kistérségi sikerként
könyvelem el – 2007-ben is – a körzeti
orvosi ügyelet munkáját, mely Enyingen
kívül még öt település ilyen irányú gondját
igyekszik megoldani, kellő szakértelemmel
és jó színvonalon.

– Sikerként könyvelem el egyes egyéni
vállalkozók városszépítő-építő tevékenységét. Enying, de talán az egész kistérség
kereskedelmi ellátásának mennyiségi és
minőségi javulását jelenti a 2007-ben
átadott több mint 1000 m2 területű új
CBA-áruház a 64-es főút mentén. Ráadásul a meglévő áruházakon túl további
érdeklődés is mutatkozik az itt beruházni

– Mit tart az új esztendő legfontosabb feladatainak?

– Voltak-e eredmények a városban
fejlesztés, beruházás terén az elmúlt
évben?

– 2007-ben bár szűkös anyagi körülmények között, de az önkormányzat ellátta
kötelező feladatait, sőt – ha nem is túl
sokat, de – még a nem kötelező feladatokra is tudtunk költeni. Az intézmények
biztonságosan működtek. A település
szociális és szolgáltató intézménye
jól végezte a munkáját, az óvoda,
az általános iskola és a gimnázium
sikeresen „vizsgázott”, a kistérségi
orvosi ügyelet eredményesen
tevékenykedett. A megyei céljellegű decentralizált alapból kapott
összegből fel tudtuk újítani a
városi bölcsőde tetőhéjazatát, és
egy sikeres pályázatunknak köszönhetően a 64-es főút belterületi
átkelési szakaszán sebességmérő,
sebességkorlátozó berendezéseket
helyezhettünk el.
A pályázaton elnyert pénzösszegek
folyósítása sajnos nem megy gördülékenyen, a bürokrácia, az utófinanszírozás sokszor igen nehéz helyzetbe hozta önkormányzatunkat.
– Befogadott pályázataink közül
sajnos – forráshiány miatt – tartaléklistára került az útfelújítás, az árokásókommunális gép beszerzése, valamint a
gimnázium tetőcseréje. Szomorúan vettük
tudomásul, hogy nem nyertünk a Munkaügyi Minisztérium közmunka pályázatán
sem. A közhangulatot tovább rontotta,
hogy a futballcsapatnak – anyagi okok
miatt – vissza kellett lépnie a labdarúgó
NB III-ban való szerepléstől.
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szándékozók részéről. Elkészült továbbá
a tizenkilenc személyes idősek otthona,
ide nagyon kedvező feltételekkel várjuk a
jelentkezőket.
– A civil szervezetek közül ki kell emelnem a városi polgárőrség munkáját, annak
hasznosságát, a rendőrséggel való együttműködésük példás voltát. Büszke vagyok
nyugdíjasklubunkra és a jól működő alapítványokra. Rendezvényeik mindig nagy

– Szeretném, ha sikerülne összhangba
hozni a fejlesztési és fenntartási szándékainkat. A kötelező önkormányzati feladatok
megnyugtató ellátása mellett az intézményi
racionalizálási terv megvalósítására törekszünk. Javítanunk szükséges a városi úthálózatot, új buszöblöket kell kialakítanunk,
illetve az értékesítésre szánt építési
telkeket közművesíteni kell. Készek
vagyunk vállalkozások fogadására
is, s ezt reményeink szerint nagyon
nagy mértékben fogja elősegíteni, ha
végre megoldódik a város csatornázási problémája. E célból pályázatot
nyújtottunk be, s reméljük pozitívan
fogják elbírálni, hiszen Enying a régió
utolsó városa, ahol még nincs megoldva a csatornázás.
Folyamatban van a Batthyány-kastély
rehabilitációjának második üteme is,
bár ennek függvénye az új kistérségi
egészségügyi centrum megépítése,
melyről végleges döntés még nem
született, zajlanak az egyeztetések.
– A felszíni csapadékvíz-elvezetés
megoldása a csatornázás után várható, addig a felmerülő gondokat
helyileg próbáljuk megoldani.
– Ahhoz, hogy a város előbbre tudjon
jutni, a kormányzati segítség is elengedhetetlen. Itt lenne már az ideje, hogy az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő települések is esélyt kapjanak a felzárkózásra. Én alapvetően optimista vagyok,
bízom benne, hogy sikerül közösen megoldásokat találnunk.
Cseh Teréz

VARGA MESTER – ENYING
Enying utcáin haladva szinte végeláthatatlannak tűnik azoknak
az épületeknek a sora, melyek Varga József kőművesmester
munkáját dicsérik. Varga Mester – ahogyan őt és csapatát ismerik, immáron egy emberöltő óta építi a kisváros családi házait,
középületeit. Fizetett reklámra nincs szüksége, az elégedett
vevők évtizedek óta kézről kézre adják, bár állítólag akadnak
olyanok is, akik féltékenyen őrzik a titkot, ki is építette gyönyörű,
igényes otthonukat. Ilyen munkát ugyanis nem végeznek mindenütt! Varga úr büszke is csapatára s valamennyi munkájára.
– Hogyan lesz valakiből éppen kőműves?
Családi tradíció?

– Az építőipar soha sem állt távol a családtól, a
kisajátítások előtt szüleimé volt a helyi téglagyár.
Édesapám aztán a háború után is ott dolgozott,
mint alkalmazott, édesanyám pedig háztartásbeliként a gyerekeket istápolta, és a háztartást
vezette. Édesapám javasolta, hogy kőműves
legyek. A testvéreimmel kezdtük, meg a sógorommal segédmunkásként eleinte másodállásban.
1988-ban letettem a mestervizsgát, onnantól
kisiparosként már önállóan dolgozhattam. Először
egymagam vállaltam munkákat, majd ismét a testzó esetén is. Csak olyanokkal dolgozok, akik ezt
véreimmel. Aztán az évek alatt évről évre egy-két
képesek szem előtt tartani, s elfogadni. Jelenleg
alkalmazottal is növekedni kezdtünk. Szerencsére
tizenheten vagyunk, de voltunk már huszonketten
sok volt a munka, így kellett a több kéz.
is, no meg természetesen a hat ta-nuló. S ha
már a rangidősökről is szó esett, azt is el kell
– Vannak ipari tanulói?
mondanom, hogy egy tiszteletbeli tagunk is van,
– Úgy 15-16 éve mindig tanulnak nálam fiataő kisebb-nagyobb megszakításokkal már 35 éve
lok. Székesfehérvárról, Siófokról, Balatonfűzfőről
tagja ennek a csapatnak. Annak ellenére, hogy
– szóval a környékbeliek jönnek ide hozzánk.
ma már 71 éves, alkalmi munkásként még néhaMost is van hat tanulóm, sőt azok közül akik
néha ma is besegít.
itt inaskodtak, jó néhányan szakmunkásként is itt
maradtak a csapatunkban.
– Ki a „legöregebb motoros”?

– Bagi Zoltán kőműves már tizennyolc éve itt
dolgozik nálunk, ő a „rangidősünk”, a csapat
ereje, a jobb kezem. Bár az egész brigádról azt
mondhatom – egyben, és külön-külön is –, hogy
valamennyi tagja úgy végzi a munkáját, mintha jó
magam tenném azt. Ezt nagyon fontosnak
tartom, s ez duplán igaz nálunk
alvállalko-

– Minden vezetőnek az álma, hogy jó
csapata legyen. Hogyan lehet ezt megvalósítani?

– Talán a legfontosabb, hogy tudjunk bánni az
emberekkel. Nekünk szerencsénk volt, mert miután a testvéreimmel kezdtünk, az otthonról kapott
neveltetésünk, elvárás-rendszerünk megadta az
alapnormákat. A többiek pedig szinte egyenként
mintegy belenevelődtek ebbe. Én igyekeztem
mindig is törődni az embereimmel, tudják,
hogy ha problémájuk van, számít-

hatnak rám, de azt is tudják, hogy itt követelmény
is van velük szemben. Aztán az is nagyon meghatározó a mi csapatunkban, hogy itt nem jellemző az ivászat, a veszekedések. Reggelente jó,
szinte baráti hangulatban indulnak a napjaink. A
fiataloknak én vagyok a „Józsi bá’-ja”, s én is így
állok hozzájuk, atyai jó szándékkal segítem őket
bármiben. Ez egy nagyon jó csapat, amelybe nem
is olyan könnyű bekerülni, s talán ezért jobban
meg is becsülik, akik a tagjai lehetnek.
– Milyen jellegű munkákat vállalnak?

– Gyakorlatilag bármilyen típusú munkát képesek
vagyunk elvégezni akár komplett generálkivitelezésben. Nagyon sok családi házat építünk a
kisebbektől az egyedi különleges építményekig.
De szép számmal akadnak közületi megrendeléseink is. Nemrégiben fejeztük be például az
Idősek Otthonát, ahol egy 700 m2-es épületet
újítottunk fel, illetve bővítettük. Mi tataroztuk a
helyi katolikus templomot, kollégiumot, gimnáziumot építettünk. Mátyásdombon nemrégiben
az általános iskola, a művelődési ház, az orvosi
rendelő felújítását végeztük.
– Mire a legbüszkébb?

– Nehéz ezt így megmondani. Rengeteg köszönömöt kapunk, s ez mindig jó visszaigazolás,
hogy jó úton haladunk. Nemrégiben vehettük át
a Fejér Megyei Mecénás
díjat, mely igazán
kedves gesztus volt
a jelölők és a díjat
átadók részéről is.
A magunk módján
igyekszünk mi is
segíteni,
ahol
tudunk.
Cseh Teréz

A CUKORTÓL A GÖMBCSUKLÓKIG
Ercsi történek meghatározója hosszú évtizedeken át a cukor volt, az országban legtöbbeknek ma is ez a termék ugrik be a városnév
hallatán. Az új idők szele aztán több társával
együtt elsodorta a nagymúltú gyárat, tátongó űrt
hagyva maga után a munkalehetőségek terén, és persze a település bevételeinek tekintetében is. Mára szerencsére változott
a helyzet, a japán autóipar is felfedezte magának a települést,
és kiváló logisztikai adottságai mentén, no meg a Duna-part
vendégváró vonzása okán, biztató jövő rajzolódik ki az itt élők
számára. Szabó Tamás polgármester válaszolt kérdéseinkre.
volt, akit nyugdíjba lehetett küldeni, voltak, akiket el kellett bocsájtani, és volt, ahol
a tevékenységet – úgymond – ki lehetett
szervezni a piaci szférába, könnyítve ezzel a
város terhein. Ez egy nagyon nehéz időszak
volt, hiszen ekkor kellett a végkielégítéseket
is kifizetnünk, és bizony gondjaink voltak a irányú pályázathoz – például biztosítani
tudja a város. Aztán terveink között van a
– Néhány évvel korábban kicsit nagyobb napi számláinkkal is.
kistérségnek a járóbeteg-ellátását megoldaadóbevételeink voltak, és ehhez mérte
–
Az
elmúlt
esztendőre
is
jellemző
ni, ami ma elég sok utazgatással jár. Ebben
talán akkoriban grandiózus terveit a város.
volt ez?
szerencsések vagyunk olyan tekintetben,
Ezek 2000 környékén nagyszabású beru– Most elmondhatom, hogy a tavalyi, hogy bekerültünk a huszonhárom kiemelt
házásokban, utak építésében, ipari park
2007-es évben már ilyen problémája nem kistérség közé, melyeknek e problémakörét
létesítésében jelentek meg, melyek nagyon
volt a városnak, úgy tűnik, végre egyenesbe nagyobb súllyal kezelik. Egymilliárd körüli
sok pénz vittek el a költségvetésből, és
jöttünk. A szoros gazdálkodásnak köszön- összeg az, ami elnyerhető erre a projektre.
amelynek később hiányzott a bevételi olhetően minden számlánkat, költségtételün- Nem kell bizonygatni, azt hiszem, hogy az
dala, hiszen ezzel egy időben komoly – 5
ket ki tudtuk egyenlíteni különösebb nyűg itt élő embereknek a gyógyulási esélyeit
éves – adókedvezményekről is döntött az
nélkül. Sőt, még egyfajta olyan tartalékot egy ilyen komplex intézmény a városban
akkori testület. Úgy másfél évvel ezelőttre
is képeztünk, – és ezzel magam is nagyon mennyiben javítaná. Szintén a honvédségértek be végül a fejlesztések, letelt az adóegyetértek, – amivel ez évben jelentősebb től örököltük az egykori nőtlentiszti szállót,
moratórium, és persze a nagyon szigorú
pályázatokon is részt vehetünk, ezekhez ami szeretnénk egy szociális otthonná alapénzügyi politika, melynek kétségtelenül
komoly önerőt vagyunk képesek felmutatni. kítani első közelítésben az ercsiek számára,
voltak fájó hatásai is, végül is stabilizálták a
Több olyan uniós pályázaton is kívánunk de természetesen a kistérségre is kitekintve.
város helyzetét.
indulni, – és ezek kiírása már részben meg Egy komplex intézményben gondolkodunk
– Melyek voltak ezek a megszorí- is jelent – melyek a város élhetőségét, az itt itt is, lenne, benne családsegítő, népjóléti
tások, amivel egyenesbe kerültek? élők komfortérzését emelik, illetve az ellátá- szolgálat és az időseket ellátó szervezet.
Az intézményi struktúra érintetlenül si kötelezettségeink minőségét növelik.
Végeredményben – általánosságban – úgy
maradt?
tűnik, a nagy nehézségeinken túl vagyunk,
– 2004-ben az önkormányzat elhatározta, – Mondana példákat is?
egy kiegyensúlyozott testületi működésre
hogy egy szigorú költségvetési, – ahogy a – Örököltünk a honvédségtől egy óvo- törekszünk, és talán ezt sikerrel is valósítjuk
nagypolitikában mondják „monetáris” poli- dát, amit akkor bezártunk, mert alacsony meg, mely az országra is ráférne. A japán
tikát folytat, és komoly létszámleépítésekre volt a gyermeklétszám. Hál’istennek a autóipari nagyberuházótól a hazai, készéis sort kellett keríteni, racionalizálni a műkö- demográfiai mutatóink kicsit javultak, és telgyártó országos hálózatig sikerült letedést. Intézménybezárás nem volt, de bizony illő lenne most méltó körülmények kö- lepíteni vállalkozókat, és jelentős terveink
több dolgozótól meg kellett válnunk. Két zött férőhelyeket biztosítanunk. Körülbelül vannak a Duna-partunkkal, mint turisztikai
szakaszban zajlott ez a folyamat, 2005- hetvenöt-nyolcvan gyermek elhelyezésére attrakcióval. Bízom magunkban, és persze
ben és az azt követő évben. Körülbelül alkalmas az épület, csak hát ehhez olyan az ercsiekben, hogy sikerül nagyobbakat is
száz köztisztviselőnek, közalkalmazottnak a százhúsz millió forintos felújításra lenne lépnünk hamarosan.
munkáját szüntette meg az önkormányzat, szükség. Ennek az önrészét – egy ilyen
Száraz R.
– Ercsinek nagyon nehéz körülményei alakultak ki 2003 és 2004
környékén, melyek leginkább a túlköltekezésből fakadtak. Ekkor volt
talán a mélypont, és az elmúlt évek,
– ideértendő a tavalyi is – szigorú
gazdálkodása eredményeként ebből
sikerült mostanra felállnunk.
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2008 A LÁTVÁNYOS
VÁLTOZÁSOK ÉVE

Meggyes Tamás Esztergom polgármestere szerint mind az országos, mind a helyi történetírásba
megpróbáltatásokban bővelkedő esztendőként vonul be 2007.
A királyváros első embere az eltelt évet, inkább a politikus közéleti ember szemszögéből, szubjektíven értékeli. Az idei költségvetés tervezésére, vizsgáira és a februári parlamenti üzemkezdésre készülődő polgármester röviden betekintést nyújtott
Esztergom formálódó 2008-as esztendejébe is.
– Milyen volt 2007 általában?

– Nem túl jó, sőt rossz évünk volt 2007.
Feszült az egész ország, mindenki számos
tehertől kínlódik, az emberek egymás
ellen látszanak fordulni. Azok
tábora nő leginkább, akik
mindenki ellen vannak, nem
csak politikailag vagy a közéletben, hanem „egyáltalán”.
A társadalmat összekötő,
összetartó szövet megkopott,
foszladozik. Mintha mindenki
csak a saját szerencséjének lenne a kovácsa, még inkább: egyedül az motiválja,
hogy a pénzét szaporítsa, vagy éppen a
megélhetését biztosítsa. Egyre önzőbb
világban élünk, ami elszomorít – nem
pusztán engem. Ezért különösen rossz
évnek tartom a tavalyit.
Azt hallom, hogy sehol az országban,
máshol sem kiegyensúlyozottak vagy harmonikusak a viszonyok. Mindez Esztergomra szintén igaz, és ezt tetézte néhány
tévedés. Valljuk be: néhány ügyben én is
komolyan tévedtem és hibáztam.
– Mire gondol?

– Például a telekadó és a Szent István
Gimnázium igazgatóhelyetteseinek visszahívása ügye.
A telekadó kapcsán csak utólagosan
látszik, hogy – az emberek fokozódó tempóban romló anyagi helyzete miatt – hibás
lépés volt. Éppen ezért aki jogkövető magatartást tanúsított, annak mindenképpen
vissza is fizetjük, erről már döntöttünk is.
Ezzel szeretnénk ellensúlyozni a terheket.
Az „Istvános” helyettesek visszavonását
pedig a mai fejemmel visszagondolva azért

nem lépném meg, mert egy láncolatban
rossz irányba vitte el az eseményeket, ráadásul nehezen kezelhető, érzelmi vonatkozásban. A gimnáziummal kapcsolatban,
– remélhetőleg ezt mindenki
elhiszi, az a célunk, – hogy a
legjobb megoldás kerekedjen
ki. Az eredmény nem mindig
látszik azonnal. Úgy vélem,
városunk tizenöt milliárdos
költségvetése és a számtalan
fejlesztése, megoldott ügye
tekintetében ezek, valójában elenyésző
dolgok. Ám a kiváltott viták hangja pedig
messzebbre hallatszik, mint az egyetértőké.
Általánosságban pedig azt gondolom, az
elmúlt évek munkájából kevés olyan elem
említhető, amit másképp tennék. Persze
ezek is tartalmazhatnak tévedéseket. A
békés, bizakodó – egymás iránt, illetve
irántunk, közéleti szereplők iránt – légkör
újraszületése a legelemibb szükség. Ehhez
persze kellenek az itt élő emberek is.
– Erre az évre milyen konkrét terveik
vannak?

– Bár az idei év még csak most születik
az önkormányzat műhelyeiben, már most
elmondhatom: az idei év látványos változásokat hoz. Nem csak az önkormányzati
munkában, amit korábban fejtegettem.
Olyan építkezések éve lesz szándékaink
szerint 2008, amilyet régen nem látott
Esztergom. Folytatjuk a tavaly furcsa közbeavatkozásokra leállt építkezést a Kanonok soron, végre kivitelezési szakaszba ér
a belvárost elkerülő úthálózat következő
szakasza. Erre éppen tavaly év végén
nyertünk el majdnem 250 millió pályázati

forrást, folytathatjuk a Bánomi-áttörést a
Dobogókői út felé. Az önkormányzat turizmuspártoló fejlesztései eredményeképpen még decemberben megnyitott az első
fecske, a bazilika alatti új panzió, idén hatalmas lépések történnek az idegenforgalom területén. A látványosságok, a
2005-ben átadott fürdő bázisán végre
létrejöhet az a szálláshelykínálat, aminek
gazdasági hasznai Esztergom jövőjének
lesznek alapjai. A mára létjogosultságát,
működőképességét, hasznosságát bizonyított fürdőnek ezek az igazi jövedelmei.
Szálloda épül a fürdő mellett, a Kis-Dunaparton, a fürdővel átellenben, ennek
előkészítő munkáit már a határnyitási
ünnepségre látogatók is láthatták, eltűnt a
nyári napközi, elbontották a könyvtárépületet. Folynak a munkák a Korona Szálló
épületében, a Lőrinc utca és a Kis-Duna
sétány sarkán.
De megkezdődik a Fürdő Szálló átépítése
is. Ez a szerény elnevezés egy egész városrészre kiterjedő hatalmas építkezést jelent.
A Bajcsy-Zsilinszky utca kanyarulata, a
Kis-Duna sétány és az Aradi vértanúk tere
által határolt Hévíz városrészi terület teljesen átépül. Érzékelteti a munka nagyságát,
ha elmondjuk: terveink szerint az év végére
eltűnik a Zöldház, hogy a konferenciaközpont-szálloda új épületszárnyának adja át
a helyét, vagy az, hogy az épületegyüttes
alatti parkolóba 400 autó állhat be.
Mindezt úgy, hogy egy 400 milliós
pályázati támogatással megvalósuló, több
mint 800 milliós fürdőfelújítással együtt
kell szervezni a munkát. A Szent István
Strandfürdő kabinsorában fürdőtörténeti
múzeum, annak tetején vendéglátó terasz
kerül kialakításra, megújul a gépészet, vízforgatót kap a strand, megújul a fedett
uszoda épülete. És ezek csak a fontosabbak. Abban bízunk, hogy szeretett
városunk polgárai is büszkék lesznek majd
a közösen kiböjtölt eredményekre.
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AZ AGÁRDI PARTSZAKASZ
ÚJJÁÉLED
Gárdony turizmusának egyik meghatározó eleme
az agárdi part, amely a ’30-as években élte fénykorát. Tóth István polgármester a partszakasz rekonstrukciójára összeállított 1,2 milliárdos pályázatot mutatja be,
amelynek beadási határideje február 15.

NOSZTALGIA

Bizonyára mindenki látott már régi, fekete-fehér, szemcsés, ugráló felvételeket,
amelyeken a magyar a vízparton hűsöl,
labdázik, strandol, kolbászt eszik, sört
iszik. Mindenki mosolyog, a pezsgő
társasági élet és a polgári hangulat szinte
kézzel fogható. Aztán a II. világháború
idején minden leégett. A világgal együtt
az agárdi büfék, fa öltözőkabinok, padok,
sétányok is.
A ’60-as években aztán a Velencei-tó
kiemelt turisztikai egység volt, Springer Ferenc VIB-titkár pedig itt székelt, Agárdon.
Utoljára akkor jutott a városnak igazán
jelentős turisztikai célú állami támogatás,
akkor alakult ki a mai „szocialista-realista
tünetegyüttes“, amely a mai napig szolgálja
az agárd-gárdonyi turizmust – egyre kevesebb sikerrel. Springer egyébként a ’80-as
évekig dolgozott, az utolsó harmadban
velencei székhellyel – ekkor épült a Hélios
és a Juventus Szálló.

MÁRA NEM VONZÓ

és apartmanház, kalandpark épül, megújul
a kemping – itt sem állnak meg egészen a
négy csillagig.

MIRE FUTJA 1,2
MILLIÁRDBÓL?

Megújul az agárdi hajókikötő, új térburkolatot kap, lesz a víz fölé nyúló pihenő, tanösvény, parkosítás, zöldesítés. Megújulnak
a környező házak is, hála a tulajdonosoknak, akik elfogadták a megálmodott stílust,
és hajlandóak követni azt. A kikötőből
sétány vezet majd a Napsugár Strandig,
amely új főbejáratot kap, új öltözőkkel,
üzletekkel, és a közelben üdülőházzal.
A főbejárat igazi csodaországot rejt majd
– akinek nem szimpatikus a lidós part,
annak lesz wellnessrészleg, medencével.
Az eliszaposodott csónakkikötő emléke
marad csak, feltöltéssel, kotrással új ágakat
nyitnak, mintha lagúnán csónakozna az ember lánya, szigetekkel, hidakkal, vizi szökőkúttal, viziszínpaddal. A parton helyet kap
majd a Tourinform, amely nyáron kiköltözik
a víz mellé, lesz sportszerkölcsönző, galéria, internetkávézó – mindez a Velencei-tó
ősi építészeti stílusával megépítve, de lesz
sportközpont is teniszpályákkal. A partközeli sétány elér majd egészen Gárdonyig.
Igazi kuriózum lesz a vízijátszótér, amely a
tó vizét használja majd, meg felnőtt kalandpark, de a többi még titok. Ha a gyerekek
is fogják annyira élvezni, mint a polgármester, amikor az elképzeléseket magyarázza,
biztos siker lesz.

Alapos ráncfelvarrás szükséges a Velenceitó körül, hiszen mára nincs igény az otthon
megunt bútorokkal berendezett szobakiadóra, nem elég egy Üvegtigris jellegű büfé
néhány strandszékkel, és ugyancsak kevés
szabadstrandnak néhány méter széles füves
partszakasz. A város vezetése az elmúlt
évben összeállított egy teljes körű rekonstrukciós tervet, amely az agárdi partszakaszt
gondolja újra, gondolja olyannak, amely a
mai – és a holnapi – igényeknek megfelel.
A part azonban nem minden, az egyre EGYÉBKÉNT MI ÚJSÁG A
gazdaságosabban működő gyógyfürdő
VÁROSBAN?
nyáron több száz négyzetméteres szabadGárdonyban először írtak ki ötletpályátéri wellnessmedencével bővül és a követzatot egy belterületi rész hasznosítására
kező három év alatt négycsillagos szálloda
– a legjobb elképzelést azzal díjazzák,
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hogy a pályázóval terveket készíttetnek,
amelyet aztán megvásárolnak és önkormányzati beruházásban megvalósítják az
oda álmodottakat. Tavaly Dinnyésen, idén
Gárdonyban, jövőre Agárdon újul meg az
úthálózat. Pályázatra vár a városközpont
rehabilitációja, a református templom felújítása, a kultúrház átalakítása; Nemzedékek
Háza lesz.
Csordultig telt 2007-ben a katolikus
templom, amely a komolyzenei hangversenysorozatnak adott otthont. Programokban 2008-ban sem lesz hiány, május 1-4
között, a szezonelőn hal-vad-bor-pálinka
fesztivállal nyit a város, de lesz a nyáron
10 napos művészeti tábor, amolyan mesterkurzus Jónás Krisztina vezetésével.
Az elmúlt években új, fiatal generáció telepedett le a városban, akik tehetségesek,
erősek, egyre inkább kötődnek a városhoz
és részt vállalnak a feladatokból. Nagyban
meghatározzák a város életét, hangulatát.
Ők Gárdony jövője.

POZITÍV EXTERNÁLIÁK

A turizmus növekedése mellett a felújítások, építkezések jótkony hatására a környező területek felértékelődnek, a beruházói
kedv megnő. Hogy mikorra? A mikor attól
függ, hogy a február közepén beadásra
kerülő pályázatot hogyan bírálják el. Ha
nem nyer, akkor később. „A felújításokra
szükség van, így, vagy úgy, de neki kell
kezdenünk.“ – mondta a polgármester.

A BIKA-VÖLGY GYÓGYÍTÓ EREJE
Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő a Velencei-tó térségének
egyetlen gyógyvizes fürdője, Fejér megye legközkedveltebb
rekreációs központja. A páratlan környezetben elhelyezkedő
wellness-paradicsom 1984-ben nyitotta meg kapuit a
fürdőzők számára, és népszerűsége azóta is töretlen.
Az 1998 óta önkormányzati tulajdonban lévő létesítmény életében, a legjelentősebb változást a 2004-es év hozta. A Széchenyi-terv által nyert pályázat, némi
hitel és a gárdonyi önkormányzat segítségével európai színvonalú komplexummá
vált a fürdő.
Gárdony városában egészségszigetként funkcionáló központ 1000 m mélyről
feltörő 58Co-os, alkáli-, hidro-karbonátos, kloridos, szulfátos, kalcium- és
fluortartalmú gyógyvize, elsősorban reumás panaszok, kopások, mozgásszervi
megbetegedések, egyes nőgyógyászati rendellenességek és műtéti fájdalmak
enyhítésére, megszüntetésére javasolt. A fejlesztések során számos balneo- és
fizikoterápiás kezeléssel és gyógyvizes medencékkel bővült a fürdő gyógyrészlege,
így befogadóképessége a többszörösére nőtt. Korszerű gyógyászati eszközöknek
és a szakképzett személyzetnek köszönhetően a kezelések kihasználtsága gyorsan
elérte a maximumot.
2007. októberében került átadásra a minden igényt kielégítő wellness-részleg. A
fürdő épületében elszeparált, családias hangulatú élménymedencét és szaunakertet
a fürdő ékszerdobozaként emlegetik. Nem meglepő, hiszen az egyedi kivitelezésű,
kupolás medencerész minden olyan szolgáltatással rendelkezik, ami a vendégek
kényelmét és kikapcsolódását biztosítja. A 180m3-es élménymedence álló- és
fekvő masszírozó elemekkel, vízkésekkel, és gejzírekkel dúsítva, a 0,5m vízmélységű gyermekpancsoló csúszdával és vidám játékelemekkel, és a 150m2-es, színes,
mesemotívumokkal díszített és korszerű, bababarát elemekkel bútorozott játszóház
garantálja az egész család felhőtlen szórakozását. Amennyiben ejtőzni kíván kedve
az embernek, azt megteheti egy frissítő ital mellett a medencetérhez szervesen
kapcsolódó koktélbárban, ahol kellő távolságból tarthatja szemmel csemetéit. A
családi medencétől egy karnyújtásnyira helyezkedik el a nyugalom szigete. A fürdő
szaunakertje különböző hőmérsékletű finn-, infra-, aroma- és kombigőz kabinokkal,
csobbanó medencével és egy mediterrán hangulatú, üveges pihenővel gondoskodik
a pihenni vágyók nyugalmáról. Aki igazi kuriózumra vágyik, nos számára kihagyhatatlan élményt nyújt a caracalla fényterápiás hidrokád, melyről a fürdő visszajáró
vendégei csak ekképp vélekednek: „20 perc a paradicsomban”.
A folyamatos fejlődésnek köszönhetően, hangulatos sóbarlang és masszázsszalon, korszerű fitness- és spinning-terem illetve szolárium-stúdió, és természetesen
minden igényt kielégítő vendéglátó helyiségek kaptak helyet az impozáns fürdő
épületében.
Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő eddigi ismeretei alapján sejthető, hogy a
fejlesztések sora itt nem áll meg. Rövidtávú tervek szerint 2008-ban megvalósul
a fürdő udvarának parkosítása, illetve egy korszerű beléptetőrendszer kiépítése,
mely lehetőséget biztosít sokak által igényelt kombinált jegy típusok értékesítésére.
Ezen kívül felújításra kerül a fürdő mellett található Termál Kemping és Panzió, így
a 2008-as évad nyitásával már egy európai színvonalú szálláshely is várja a kedves
vendégeket.
A fenti fejlesztések mellett 2008 nyarán elkészül a fürdő szabadtéri gyermekparadicsoma kalandparkkal, úszó-, wellness- és gyermekmedencével.

AGÁRDI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐ
2484 AGÁRD, HATÁR ÚT
TEL.: 22/579-230
FAX: 22/579-249
E-MAIL: INFO @AGARDITERMAL.HU
WWW.AGARDITERMAL.HU

HEREND, STABILIZÁLTA MAGÁT

Kilencedik évébe lép Herend városi létének,
alapvető ismertségét a ma is tevékenykedő
Porcelán Manufaktúrának köszönheti. A település sorsa valóban sokban függ a vállalattól,
ám a kisváros működtetésének hétköznapjai mintha
ezt nem igazolnák vissza. Segítségre várni nem túl lélekemelő
dolog. A nehézségek leküzdésében minden döntéshozónak meg
van a maga lehetősége és persze a felelőssége is. Ahogy mondani szokták, a csodára nem várni kell, hanem megcsinálni. A
tavalyi évről Vajai László polgármestert kérdeztük.
– Milyen intézményi struktúrával kalmazotti státuszba kerültek, aminek azért
működik Herend? Mely ellátások vannak előnyei.
szabják meg a helyi költségvetés fő Maga az iskola egy laza iskolafenntartói
számait?
társulásban működik, Hárskút, Márkó,
– Intézményeink: az általános iskola, Bánd és Herend – azt azért elárulhatom,
amiben zeneiskola is működik, tehát hogy valójában az e formában működő
alapfokú művészeti oktatási intézmény, intézményekre megjelent állami többletnoraztán művelődési ház tartozik még az matívák miatt van ez így, s ezek jelentettek
önkormányzathoz. Társulási formában mű- tehercsökkenést a költségvetésünk számára
ködtetjük a Herend környéki Családsegítő önkormányzatunknak. Annak ellenére van
és Gyermekjóléti Szolgálatot, melyben hét ez így, hogy a társult önkormányzatok lékörnyező település vesz részt, és persze nyegileg anyagi szempontból nem járultak
az orvosi ügyelet, a gyermek- és felnőtt- hozzá a fenntartáshoz.
háziorvosi szolgálat, illetőleg a védőnői
szolgáltatás is a város feladata, az ezt ellátó – Nézzük az egyéb gazdasági voszakemberek önkormányzati alkalmazottak. natkozásokat. Beruházások, fejleszA városgondnokság a tavaly előtti évben tések?
integrálódott a polgármesteri hivatalba, – Sikerült egy utcának a még hátralévő
így önálló intézményi státusza megszűnt, részét leaszfaltozni, és egy másikat is 50%
persze a költsége maradt. A tavalyi évnek -os pályázati támogatással megcsináltatni.
egyik fontos változása e téren az, hogy a Egy murvás út, ami nagyon égető, s melyet
korábban alapítványi formában működő nagyon szerettünk volna szintén rendbe
városi óvoda és bölcsőde ismét teljes hozatni, sajnos különböző bonyodalmak
egészében önkormányzati fennhatóság alá miatt kimaradt, nem pályázhatunk rá, nem
került. Ennek oka, hogy a pár évvel ko- tudtunk kellő forrást szerezni hozzá, pedig
rábban létrehozott alapítványunk, melyet a olyan előkészítettségben volt, hogy még laporcelánmanufaktúrával együtt hívtunk élet- kossági befizetéseket is sikerült mozgósítani
re, valójában nem vált be, pontosabban hozzá. Ám önerőből egy ekkora beruhábizonyos gazdasági okok miatt, az állami zást még nem bír el a város. Ehhez tudni
normatívákon felül szükséges finanszírozást kell a tavalyi évről még azt, hogy jelentős
utóbb már csakis a város költségvetése terheket cipelünk magunkkal a múltból.
pótolta ki, a társalapítónk a 2005-ös évet Évekkel korábban ingatlanfejlesztéshez naleszámítva nem járult hozzá az intézmények gyon komoly hiteleket vett fel a település,
fenntartásához. Ilyen módon aztán logikus- melyek törlesztése illetőleg kamatfizetése
nak látszott teljes egészében visszavenni szinte elviselhetetlenül nyomasztotta a
önálló intézményként.
költségvetést.
Ingatlanértékesítésekkel
igyekeztünk megszabadulni ezektől a fizet– Ez zökkenőmentesen zajlott?
nivalóktól, és így sikerült végül lélegzethez
– Nem történt elbocsátás, átvettük a teljes jutnunk. Mostanra az értékesítési kényszer
dolgozói állományt, akik immáron közal- ugye már nem a mi vállunkat nyomja, ám
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a megépült közművek, utak kezelésbe a
városhoz kerültek, ami persze némi terhet
is jelent majd. Ám örömteli teher, hiszen
a kezeléssel járó költségek a lakóterületek
benépesülésével jelentkeznek, és ez fejlődő
települést, vagy mondjuk szaporodó adófizető helyi polgárokat jelent.
Amit érdemes még megemlíteni, hogy a
Leader-program keretében egy ágaprító
berendezést sikerült beszereznie a városnak. Ennek azért van jelentősége, – nem is
az értékében, hanem inkább a funkciójában
és célszerűségében, – hogy miután Herend
zömmel családi házas település, az ősszel
és tavasszal keletkező ágak, nyesedékek
ily módon összegyűjthetők, nem égetik el
őket, szennyezve a levegőnket. Tervezzük a
későbbiek során, ebből amolyan biobrikettet állítanánk elő, amit majd lehet tovább
hasznosítani.
– Összességében?

– Összességében azt tudom mondani a
tavalyi évről, hogy bár már stabilnak volt
mondható, nem engedtük el a gyeplőt.
Nehéz helyzetből indultunk, de az intézményeinket rendben tudtuk működtetni,
és ingatlanértékesítésekkel, takarékossággal
olyan állapotba hoztuk költségvetésünket,
mely már lényegesen kedvezőbb hitelminősítést is eredményezett. Megnőtt a
mozgásterük erre az évre, és számos fejlesztést tudunk komolyan mérlegelni. Mi is
arra koncentrálunk, hogy a megnyíló EU-s
forrásokat kellő mértékben igénybe vehessük. Ehhez kellett az előző években komoly
erőfeszítéseket tenni. Bízunk benne, hogy
megérte.
-száraz

KISBÉR FELKÉSZÜLTEN VÁRJA
AZ IDEI PÁLYÁZATOKAT
Kisbéren az elmúlt évek során látványos fejlődés tanú lehettünk. Megszépült a város főutcája, művelődési háza, új kórház épült, és még számos beruházás tette
élhetőbbé a „Bakony fővárosát”. Az új ciklus új terveket hozott
– Kisbér további fejlesztésekben gondolkodik. Erről tudhattunk
meg többet a város polgármesterétől, dr. Udvardi Erzsébettől.
– Milyen új fejlesztési-beruházási
terveik vannak?

– Legnagyobb sajnálatunkra 2007-ben
gyakorlatilag nem voltak pályázati lehetőségek, sőt, amit beadtunk és elvileg
megnyertünk, végül mégsem kaptuk meg.
Így a legokosabbat tettük, amit tehettünk,
felkészültünk az idei év pályázati lehetőségeire. Áttekintettük a ciklusprogramot,
felülvizsgáltuk a súlyponti kérdéseket, átgondoltuk, mit kell másképpen kezelni. A
munkahelyteremtésben a városvezetés maximálisan elkötelezett, az egyik fő feladatunknak tekintjük, hogy megoldást találjunk
arra, hogyan lehet további munkahelyeket
kialakítani.
– Szeretnénk minél több új építési telket is

amelyek sohasem láttak aszfaltot. Ezt természetesen igyekszünk mielőbb orvosolni.
Szennyvíz és csatornaépítés terén is van mit
tenni. Szükségessé vált a kisbéri szennyvíztelep bővítése, mivel Bakonysárkány és
Vérteskethely szennnyvizét is mi fogadjuk
be. Elengedhetetlen a telep intenzifikálása,
erre vonatkozóan a kistérségi agglomerációt
érintően pályázatot adtunk be.
– A tervek szerint rövidesen egy „Tudásközpont” is kialakításra kerül Kisbéren. Mit takar ez az elnevezés?

– Egy egységes iskolaszerkezetet szeretnénk
kialakítani – óvoda, általános iskola, gimnázium, könyvtár. Reményeink szerint ebben
a témában az idén sok lesz a pályázati lehe-

tudjuk tartani, ezzel is szolgálva a kistérség
érdekeit.
– A hulladékgazdálkodásban is történt
előrelépés, csatlakoztunk a Duna-Vértes
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. Kiírtuk
a közbeszerzési eljárást a város hulladékgazdálkodására vonatkozóan, s a nyertes
feladata lesz majd megoldani a telep
rekultivációját is.
– Zirchez hasonlóan – ahol már megoldották az ún. intermodeális pályaudvart – mi
is szeretnénk a busz- és a vasúti pályaudvarunkat egy helyen megvalósítani, ezért a
terveket már előkészítettük ahhoz, hogy a
volán-pályaudvarunkat 2008-ban a vasútállomás mellé költöztethessük.. Azt sajnos
nem tudjuk, mi lesz a vasúti közlekedéssel,
mivel több vasúti szárnyunkat megszüntették, jelenleg csupán a Székesfehérvár-Kisbér vonal üzemel.
– A munkahelyteremtésben jelent előrelépést, hogy a 81-es út mellett kezd kialakulni egy ipartelep. Két logisztikai központ
is kiépült már itt. Egy új cég költözik ide, a
Siewer – szembe a már régóta itt működő
japán céggel –, s remélhetőleg ez újabb
munkahelyeket jelent majd a város lakóinak.
– Hogyan értékeli nagyon röviden
összefoglalva a 2007-es esztendőt?

létrehozni – sajnos erre sem volt semmiféle
pályázati lehetőség, pedig nagyon drága az
új telkek kialakítása. Úgy döntöttünk, hogy
egy teljesen önálló területen fogunk hozzá
a telkek kialakításához ahelyett, hogy sok
kis telek felvásárlásával szereznénk meg a
megfelelő területet.
– Felmértük a város összes utcájának a helyzetét, sajnos még mindig vannak olyanok,

tőség, a közoktatási program keretében már
adtunk be pályázatot, szeretnénk felújítani
az idén 25 éves általános iskolánkat, és a
gimnáziumot, valamint a tavaly megújult
óvodánk további fejlesztését is folytatni
kívánjuk. A „Tudásközpontunk” kialakítása
mellett a testület már állást foglalt, megkezdődött ennek előkészítése is. A cél az,
hogy mindkét középfokú iskolánkat meg

– Szép kulturális évet zártunk. Van újra
prímadíjas csoportunk, működik a színházunk, és természetesen a hagyományos
rendezvényeink – például a kisbéri napok
– 2007-ben is sikeresen lezajlottak. Testvérvárosi kapcsolataink három új várossal
bővültek, s úgy érezzük az év során erdélyi
külkapcsolataink is igazán teljessé váltak.
– A hivatalban is jelentős változás történt,
megszüntettük az egyes intézményeink
önállóságát, ún. „kiskincstári” rendszert
alakítottunk ki, ezzel hatékonyabbá és
átláthatóbbá tudtuk tenni a gazdálkodást.
Most, hogy már elmúlt a tavalyi esztendő,
mindenesetre annak örülünk a legjobban,
hogy ezt is sikerült valahogy túlélnünk.
Cseh Teréz
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MÁR CSAK EMLÉK... –
KOMÁROM HATÁROK NÉLKÜL
Komárom városában 2007-ben is pörögtek az
események. A fejlesztések, beruházások mellett
azonban a legnagyobb eseményt mégis a decemberi
határnyitás jelentette. Észak- és Dél-Komárom együtt ünnepelt.
Mindezekről Zatykó János polgármesterrel beszélgettünk.
– Milyen volt a 2007-es év a korábbiakhoz képest?

– Nem lehetett okunk panaszra, de a tempóból azért vissza kellett vennünk. Megítélésem szerint azonban városunk anyagi
lehetőségei biztosíthatják a további fejlődést. Igazán jó költségvetést tudhatunk a
magunkénak, amelyben 2 MD forint feletti
összeg áll rendelkezésünkre fejlesztésekre,
beruházásokra.

– Milyen eredmények születtek a panel-program területén?

– Fontosnak tartottuk a Panel program folytatását. A Panel I-II. program kivitelezési
munkái 2007 végére befejeződtek. Sok
szép épület készült el, a visszajelzések is
jók, folytatni szeretnénk a programot.
– A múlt évben slágertéma volt az
egészségügy. Mi történt a kórházzal?

gárok örömére azonban 2007-ben területi
kórház címet kapott. 124 ágyat kaptunk.
Elindult egy nagy kórház és intézményei
rekonstrukció, amit még nem fejeztünk be.
Minden osztályon kétszobánként külön fürdő és WC lesz kialakítva, és a kórtermeket
is felújítjuk. Január hónapban indul az új
központi labor, melynek célja az volt, hogy
a kórház minél teljesebbé váljon. A 225
milliós beruházáshoz címzett támogatásként
200 milliót kaptunk. Úgy véljük, mindent
el kell követnünk annak érdekében, hogy
versenyképessé váljunk, éppen ezért műszerezettségre, 160-170 milliót fogunk
költeni, és 110-115 millióba fog kerülni
egy olyan rendelőintézet kialakítása, amely
megfelel a XXI. század elvárásainak.
– Infrastrukturális téren is sikerült
előbbre jutni?

– Döntően utakat, járdákat építettünk.
Terveink között szerepel a Frigyes laktanyai
– Eleinte azok a hírek röpködtek sajtó
rész rendbetétele. A múlt évben díszburberkekben, hogy a Selye bezár. A polkolatot, parkolókat építettünk, bővítettük a
közvilágítást. Örömhír, hogy
a lakórész főútjának kiépítésére nyertünk 130 millió forintot – a teljes költség 200
millió lesz –, így 2008-ban
indulhat a kivitelezés.
A monostori városrészben
található még a legtöbb földút. Itt komoly beruházások
történtek. A főutat majdnem
teljes egészében sikerült felújítanunk, a mellette futó
járdákkal együtt.
A szőnyi városrészben is
folytattuk a járdák, utak felújítását. Igyekszünk valamennyi
városrészünket illetően odafigyelni az arányokra is.
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– Néhány beruházásuk a kiemelt
projektek közé is bekerültek? Hallhatnánk ezekről is?

– A Monostori Erődhöz kapcsolódó projektünk célja, hogy a létesítmény jobban
bekapcsolódjon a város vérkeringésébe,
fizikai értelemben is. A Rákóczi rakparton lévő utcák, járdarendszer, valamint
a közvilágítás kiépítését kezdtük el. Az
eredményes pályázatnak köszönhetően
1,8 MD forintot kaptunk kormányzati keretből. Mindez nagyon komoly beruházást
indít el három oldalon: 1. Egy új ifjúsági
szálláshely kialakítását teljes infrastruktúrával. 2. Regionális irodák kialakítását és
informatikai fejlesztést. 3. Modern látogatóközpont kialakítását. A teljes költség
2,2 MD lesz.
A másik kiemelt projektünk a Komáromot
délről elkerülő út. Ennek a beruházásnak
még az idén el kell indulnia. A terület
megvásárlása megtörtént, az elkerülő út a
13-as útból indul egy körforgalommal, és
az ipari parkban lesz a vége, és kapcsolódik majd a két várost összekötő új hídhoz,
melyhez egy 2005-ös pályázaton 200200 milliót nyertünk. Az engedélyes
tervek már készen vannak, ezt a projektet
magasabb szintre – kormányzati és eu-s
asztalra – szeretnénk vinni. Ezekkel a beruházásokkal szeretnénk tehermentesíteni a
belvárost, és az Erzsébet-hidat urbánus
hídként használni.
– Hogyan ünnepelték a határnyitást?

– 700 kilométeren mindenhol ünnepeltek,
természetesen mi is. December 21-én délután a két város diákjai élő láncot alkottak
a hídon, amely középen kapcsolódott.
Este pedig a szlovákiai oldalon közös ünnepség volt, koncertek, melyet jelenlétével
a szlovák parlament elnöke is megtisztelt.
Észak-Komárom polgármesterével együtt
dobtuk a Dunába a határt jelképező sorompó egy darabját, amely szerencsére ma
már tényleg csak emlék, s reméljük, örökre
az is marad.
Cseh Teréz

EGY NAGYMAMA JÁTSZÓTERET
„FŐZÖTT” LÁBATLANNAK

Eredményes, jó évnek ítélte a mögöttünk állót Török István, Lábatlan polgármestere. Fegyelmezett,
jó gazdálkodással biztosították a vállalt feladatok maradéktalan, jó színvonalú ellátását. A fejlődés szemmel látható
bizonyítéka a fokozatosan megújuló, kialakuló városközpont.
– Milyen beruházásokat valósítottak
meg 2007-ben?

– Elindult az úgynevezett Fischer 2. ház
beruházás, ahol CBA-áruház, más üzletek,
valamint bérlakások lesznek, közülük hat
felett az önkormányzat diszponál. Az átadásra várhatóan szeptember tájékán kerül
sor. Egy korábbi projektünk, a borház nem
valósult meg, tervezett helyén viszont egy
gyönyörű kert, és Közép-Európa talán legszebb, legjobban felszerelt horgászszaküzlete nyílt meg, ahol hatalmas akváriumban
csodálhatjuk meg a környék halfajtáit.
A városfejlesztési koncepció részeként
több ingatlant vásároltunk, utak, járdák,
csatornák épültek, megújult a sportöltöző
épületének tetőszerkezete, akadálymentesítettük intézményeink egy részét, valamint
elkezdtük építési telkek kialakítását. Ta-

vasszal tizenhárom házhelyet tudunk majd
értékesíteni. A 10-es út mellett hamarosan
egy Magyarországon egyedülálló benzinkút nyílik, amely teljesen automata, kezelő
nélküli töltőállomás lesz. Gazdagabbak
lettünk egy korszerű játszótérrel is, amelyet
egy nagymama „főzött ki”, hiszen egy
gasztronómiai pályázat nyerteseként kapta
ajándékba a település az ő segítségével. A
játszótér hatalmas közösségszervező erő,
a Ságvári útiak úgy vigyáznak rá, mint a
szemük fényére!
– Az örömök mellett, gondolom,
gondok is voltak…

– Abból sajnos mindig akad. Ami igazán
redőzte a homlokunkat, az az iskolaöszszevonás. Volt egy kis izgalom, bárhogy
is döntöttünk volna, az mindenképpen
érdekeket sért. Végül pont került az ügy

végére, lenyugodtak a kedélyek. Az iskolafejlesztés helyszínéül az önkormányzat az
Arany János Általános Iskolát, annak Rákóczi úti telephelyét választotta, a projekt a
Lábatlan Aranya elnevezést viseli, és várjuk
a pályázati lehetőségeket. Korszerű, XXI.
századi iskola megvalósítását tervezzük,
ahol a meglévő épületek rekonstrukciója és
bővítése mellett a későbbiekben sor kerül
egy többfunkciós tornaterem építésére is.
Készítjük a pályázati anyagot, a várható
belekerülési összeg 750 millió forint lesz.
– A schengeni övezethez való csatlakozás Lábatlan számára is hozott
újdonságot!

– Így van, hiszen Duna-parti település
lévén eddig mi is határváros voltunk. A
csatlakozással átjárhatóvá válik a vízi határ
is, ezért a túlparti Karvával közös testületi
ülésen ünnepeltünk. Közösen kezdeményeztük, hogy az ő tulajdonukban lévő 15
fős kishajó végre rendszeresen közlekedhessen. Ehhez államközi egyezmény kellett,
amelyet a Gerenday házban ünnepeltünk
meg, előtte azonban közösen kipróbáltuk
az oda-vissza hajózást.
– Mit terveznek az idei évre?

– Pályázunk, pályázunk, pályázunk…
Nyergesújfaluval, Süttővel és Bajóttal közös mikrotérségi területfejlesztési stratégiát
dolgoztunk ki, közös ügyeink érdekében
közösen pályázunk. Kijelöltük a prioritásokat, összefogásban gondolkozunk. Folytatódik a városközpont kialakítása, az arculati
sebek begyógyítása. Szervezettebben látunk az útprogramhoz, csatlakozunk az egy
forinthoz egy forintot pályázathoz. Kiemelt
projektünk a Duna-part rendbetétele.
Együtt gondolkodunk a civil szervezetekkel, a Sirály Egyesülettel az ősszel már
rendeztünk közös fásítási akciót. A folyó
másik oldalán, Karva községben is hasonlót
terveznek, és a távlati elképzeléseinkben
egy új kikötő is szerepel.

Veér Károly
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RENDET SZERETNE LÁTNI
MARTONVÁSÁR ÚJ POLGÁRMESTERE
Másfél éve új polgármestere van Martonvásárnak.
Az ő esetében azonban nem kell újoncra gondolni,
hiszen 1980-tól végez önkormányzati tevékenységet. A tősgyökeres martonvásári Kiss Gábor volt tanácselnök, alpolgármester, jelenleg pedig a kisváros első embere.
– Mivel sikerült maga mellé állítani a
választókat?

– Nagy újdonságokkal nem tudtam
szolgálni, ám mivel elég régóta vagyok
képviselő, azt hiszem, kellő rálátásom van
a város ügyes-bajos dolgaira. Folyamatosságot hirdettem, a megkezdett dolgok
továbbvitelét, befejezését. Ezek közül már
befejeződött a négy települést (Martonvásár, Gyúró, Tordas, Ráckeresztúr) felölelő
szennyvízprojekt, jelenleg tárgyalásokat
folytatunk a tisztító üzemeltetésének megoldására. Ez a beruházás pénzügyileg
hosszú távra meghatározza helyzetünket,
hiszen jogtalan igénybevétel miatt vissza
kell fizetnünk közel százmillió forintos támogatást. Az elmúlt év végére kezelhetővé
tettük a problémát, kötvényt bocsátottunk
ki a hiányok pótlására 550 millió forint
értékben. Van ugyanis még egy 98 milliós
fejlesztési hitelünk is, hiszen a Brunszvikóvodát visszaadtuk az egyháznak, így
egy új intézményt kellett helyette építeni.
Mindezen gondok mellett olyan politikai
játszmák is zajlottak a háttérben, amelyekre
egyszerűen nem voltam felkészülve, így
polgármesterségem első éve nem volt a
legnyugodtabb.

bályozható, ráadásul a nyílászárók cseréjére
is szükség lenne. A meglehetősen rossz
állapotú orvosi rendelőnk akadálymentesítésére, felújítására pályáztunk, várjuk
az eredményhirdetést. Sajnos intézményi
szinten nem állunk valami fényesen, az
iskolánk egyben kulturális funkciót is ellát,
ugyanis itt van a legnagyobb közösségi tér,
és kis terasza szolgál szabadtéri színpadul.
Kellene egy rendes színpadi megoldás,
hogy hagyományos rendezvényeinken
minél több látogatót láthassunk vendégül.
Ilyen például az idén ötvenéves jubileumát
ünneplő Filharmónia hangversenysorozat,
amely négy előadásból fog állni, a 85.
évfordulóját ünneplő Magyar Állami
Hangversenyzenekar közreműködésével.
A kettős jubileumhoz egy szép kiállítás is
kapcsolódik majd.

jegyezte – városunkba teszi át székhelyét,
növelve helyi adóbevételünket. Vállalta
azt is, hogy az új lakóterület felmerülő
intézményi igényeit is kielégíti, mi az intézményvezetőket kértük meg, gondolják át,
mire van szükség (pld. bölcsőde, egészségügyi fejlesztés). Készült egy impozáns
terv az integrált városfejlesztési koncepció
jegyében, az ún. Brunszvik udvarról, amely
lakásokat, üzlethelyiségeket tartalmazna. A
városközpont meghatározó épülete lenne,
amely irányt szabhatna a további fejlesztéseknek. Jelenleg keressük a megépítés
optimális lehetőségét, hiszen bizottságunk
a mostani tervekben szereplő finanszírozási – Polgármesterként milyen célt tűzött maga elé?
formát túlságosan kockázatosnak tartja.
– Nem akarok én valami fantasztikus
– Milyen további problémák várnak dolgot csinálni, mindössze azt szeretném,
megoldásra?
hogy a településen és az emberek fejében
– Egyik ilyen az iskola energiatakarékos is végre rend legyen.
fűtése. A rendszer jelenleg nem szaVeér Károly

– Voltak sikerek, amelyek segítettek
átvészelni a nehéz időszakot?

– Szerencsére igen. Ilyen volt például az a
lakossági összefogás, amely az Ady út és
a Béke utca felújítását segítette, önkéntes
felajánlásként egy-egy millió forinttal járultak hozzá az ott lakók a munkálatokhoz.
Szintén sikerként könyvelhetjük el, hogy
mintegy ezerfős lakosságnövekedést hozhat az a lakásépítési program, amely tíz
hektáron valósul meg. Ráadásul a beruházó
cég – amely a korábban épült lakóparkot is
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2007 A TAKARÉKOSKODÁS,
A FELKÉSZÜLÉS ÉVE VOLT

Mór városában sikeresen eleget tettek a költségvetésben előírt takarékos gazdálkodás követelményeinek, és az állami költségvetés által rájuk ruházott
takarékossági kényszerintézkedéseket is megtették. Elérték azt
az elsődleges célt, hogy intézményeik működtetéséhez ne kelljen hiteleket igénybe venni, s megfelelő alapot képeztek a 2008as év fejlesztéseihez. Fenyves Péter polgármester a részletekbe
is beavatott.
– 2007 központi témája a kórházak
sorsa. Móron mi történt?

– A 2005-ben elhatározott kétéves
fejlesztési programunkat 2007-ben befejeztük. Ennek a programnak kiemelt
eleme volt a bányásztelepi városrész
szennyvízcsatorna-hálózattal
történő
ellátása. A beruházás keretén belül az
érintett útszakaszokat is korszerű út-

– A 2006-2010-es önkormányzati
ciklus első fontos dokumentuma tartalmazza a 2007. évi elsőbbséget élvező
feladatokat. Két nagyon fontos társadalmi
ellátórendszer átalakulását kellett végrehajtani, ez az oktatást és az egészségügyi
rendszerünket érintette. A Városi
Kórház és Rendelőintézet működését
át kellett alakítani. A cél a gyógyító
ellátás megőrzése, s persze minél
többrétű szakellátási forma megtartása volt. Sajnos a szülészeti ellátás
a székesfehérvári súlyponti kórházba
került át. A Kórház és Rendelőintézet működőképessége – bár komoly
önkormányzati támogatással –, de
megmaradt, további befektetett
pénzeszközök szükségesek azonban
a gazdaságos működtetéshez. Létrehoztuk burkolattal láttuk el. Ezzel Mór városa
a sürgősségi fogadóhelyet, amely javítja 100%-ban ellátott a szennyvízcsatorna
tekintetében.
akkut betegeink gyógyulási esélyeit.
A város fejlesztésének egyik legfonto– Az oktatást is említette a kiemelt sabb pontja volt a megkezdett járdafeladatok között. Ezen a téren mit felújítási program folytatása. Közel 100
sikerült elérniük?
millió forint értékben építettünk korszerű
– Látva a kistérségünkhöz tartozó te- burkolattal ellátott járdákat. Ezek a berulepüléseink nehéz helyzetét, a Radnóti házások kiegészültek kerékpárút építéssel
Miklós Általános Iskola – mint székhely- és a közlekedésbiztonság javításával.
intézmény – irányításával részt veszünk Sikeresen pályáztunk a Wekerle Sándor
a kistérségi oktatás működtetésében, s utca, Szabadság tér rehabilitációjára, 94
mindemellett természetesen az önkor- millió forintot nyertünk, a közel 140
mányzati fenntartású intézmények műkö- milliós beruházáshoz, így az idén már
dőképességét és a tanítás jó színvonalát indulhatnak is a munkálatok.
is megőriztük.
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy iparterületeink intenzíven fejlődjenek. En– Milyen infrastrukturális fejlesz- nek érdekében benyújtottuk kérelmüntések, beruházások történtek a ket az Észak-nyugati Iparterület ipari
városban?
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parkká történő nyilvánítására, amit siker
koronázott. Ez a tény jelentős tőkebevonást tesz lehetővé iparvállalataink
fejlődése érdekében. Kézzel fogható
eredmény már a számos szolgáltatást
nyújtó logisztikai központ építésének
előkészítése.
– Milyen új pályázati lehetőségeik
vannak?

– A képviselő-testület számos pályázatot benyújtott már. Három komoly
pályázatunk van: egyik célunk egy korszerű járóbeteg- és szakrendelőközpont
kialakítása mintegy 700 millió forintból,
másik kiemelt projektünk célja egy kistérségi iskolaközpont kialakítása,
a törzsintézmények átalakítása. A
kistérségi vezető szerep megtartása
érdekében elengedhetetlen, hogy
az oktatási és kulturális intézményeink megújuljanak, a program
mintegy 750 millióba fog kerülni.
Harmadik pályázatunkkal a településközpont értéknövelő rehabilitációját is szeretnénk megvalósítani. Az
egymilliárdos beruházás kapcsán
épületek, közterek, utak, járdák,
közintézmények, üzletek fognak
megújulni. A három fő projekt mellett
a Norvég Alapba is benyújtottunk a
Művészetek Házára egy 400 milliós
pályázatot.
– Az év legsikeresebb rendezvénye?

– Egyértelműen a móri bornapok. A
civilszervezetekkel, helyi vállalkozókkal,
borászokkal összefogva megújult a móri
bornapok ünnepségsorozata. A háromnapos fesztivál minden eddiginél több látogatót vonzott. A rendezvényen minden
testvérvárosunk szerepelt. Új színfoltként
a hagyományos rendezvények mellett a
fiataloknak külön helyszínnel kínáltunk
programokat a móri zenei napok keretében, így közel 3000 fiatal szórakozott
városunkban a néhány nap alatt.
Cseh Teréz

A BEVÉTELEK NEGYEDÉT
FORDÍTHATTÁK FEJLESZTÉSEKRE
Nyergesújfalun áthaladva szemmel láthatóak a
városfejlesztés, a megújulás eredményei. Az ipari parkban történt beruházások egyre vonzóbbá teszik a letelepedést
a külföldi cégek számára. Az első „fecske” már meg is érkezett,
a japán Toyo Seat - mely a Suzuki autóüléseit gyártja - tavaly
október óta üzemszerűen működik. A múlt év sikereiről, a további tervekről Miskolczi József polgármester az alábbiakat
nyilatkozta.
– Foglaljuk össze röviden, hogy milyen beruházások valósultak meg a
tavalyi esztendőben, illetve milyen
pályázatok kapcsolódtak ezekhez!

– Településünk fennállása óta költségvetésünk első ízben érte el a 2 Mrd forintot.
A teljes bevétel körülbelül 20%-át, 425
millió forintot a helyi adók adták. Ennek
köszönhetően 510 millió forintot, tehát a
költségvetés körülbelül 25%-át tavaly fej-

lesztésekre tudtuk fordítani. Ez manapság
viszonylag jó számnak mondható.
A kistérséggel közösen 2007-ben átadhattunk egy új mentőállomást, amely a
környék településeinek ellátását is végzi.
Tavaly fizettük ki az ipari park csomópontjának kialakítását, s ennek kapcsán
több beruházás is megtörtént: felszínivízelvezetés, útépítés. Kialakítottuk a feltételeit
annak, hogy az ipari parkba cégek költözhessenek, ennek eredményeként a Toyo
Seat Kft. már itt működik.
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Tavaly három jelentős útépítést is végrehajtottunk. Pályázati forrásokat is bevonva
– ez a teljes költség 10-11% volt –,
átadtuk a felújított Rákóczi utat, melynek
kapcsán parkolók, járdák is épültek, és
parképítés is történt. A Bajóti úti lakótelep mellett szintén útépítés, járdaépítés,
parkolók kialakítása történt, valamint a
felszínivízelvezetés is megvalósult. A 71
újonnan kiépített lakótelek mellett egy gyűjtőutat
építettünk a Vadkörtefa
utca mellett, mely a további telekkialakításokhoz
is igazodik már.
Négy helyen folytatódtak
a parkolóépítési programjaink. A gyógyszertár
és az orvosi rendelő, a
Duna-parti lakótelep, a
10-es út-Süni ABC, valamint a Tó utca melletti
területeken
építettünk
parkolókat
Viacolor
burkolattal. Így közel
100 autó tud ezentúl
kulturált
körülmények
között parkolni.
Több pályázatot is beadtunk, köztük
két jelentősebb is található. Az egyik
a Nyergesújfalu–Tát közötti kerékpárút
megvalósítására vonatkozik, ezzel Lábatlan közigazgatási határától egészen a
táti horgásztóig lehet majd kerékpározni
biztonságos körülmények között. A 160
milliós beruházás az idén indul.
A másik – talán a legörömtelibb – pályázatunk a Jókai utca felújítását szolgálja.

105 millió forintot nyertünk arra, hogy az
egyik legrégebbi utcánkat EU-konformmá
alakíthassunk, azaz „faltól-falig” megújítsuk.
Minden vezeték a föld alá kerül: felszínivízelvezetés, vízvezetékrendszer, villany,
kábel-tv, telefon, stb, s mindemellett új
kandeláberek is kerülnek az utcába. A
beruházás megvalósításához a pályázati
összeg mellé a városnak is még legalább
ennyit áldoznia kell az adóforintokból.
Még egy fontos beruházás történt – amely
ugyan nem a városé, de mégis nagyon
örülünk neki. A Holcim ZRt. – 20 millió
forintot áldozva – megépítette a város legszebb játszóterét, melynek a város apróságai örülnek a leginkább.
– Kulturális téren történtek-e említésre méltó események?

– A legnagyobb változást az jelentette,
hogy az Ady Endre Művelődési Ház
élére új igazgatót neveztünk ki, s az összes
közművelődési intézmény irányítását az ő
kezébe adtuk. Mindettől több színvonalas
rendezvényt és hatékonyabb működést
várunk.
A hagyományos rendezvényeink az idén
is nagy sikerrel zárultak. A legnagyobb a
sörfesztivál – melyet az idén első ízben
vállalkozó szervezett –, de jól sikerült
a sörünnep, a Crumerum történelmi és
kulturális fesztivál, a művelődési ház által
szervezett zeneiskolai karácsonyi koncert,
a hagyományos Beatles-koncert, illetve a
hastáncprogram. Ezek mind teltházas rendezvényeink voltak.
A testvérvárosi kapcsolataink is aktívak
voltak. Neu-Wulmstorfban nyergesújfalui
napokat rendeztek a tiszteletünkre, ahol
személyesen a városvezetés is jelen volt.
Megkaptuk tőlünk a sportcsarnokuk teljes
kiviteli terveit, melyet szeretnénk itthon is
felépíteni. Karlsdorf-Neuthardból műsorokat fogadtunk, kiállítást rendeztünk és
természetesen kölcsönösen részt vettünk
testvérvárosainkkal egymás rendezvényein.
Cseh Teréz

A BERUHÁZÁSOK ÉVE OROSZLÁNYBAN
Ha röviden kellene összefoglalni, akkor 2007.
Oroszlányban a beruházások, fejlesztések
éveként vonul be a köztudatba, s ez vonatkozik mind a település önerős invesztícióira, mind a
befektetők által megvalósított új beruházásokra – értékelte az
elmúlt esztendőt Rajnai Gábor polgármester.

AZ USZODÁTÓL

A

BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOKIG

Az év elején készült el a tűzoltóság új
kommunikációs központja, melyet pályázati támogatás segítségével, több mint
13 millió forintból valósítottak meg.
Ebből 2,6 millió volt az önrész és 10,5
millió a pályázati támogatás.
Májusban a város legnagyobb tavalyi
eseményeként felavatták a fedett uszodát. Az előzményekről tudni kell, hogy
az ezredfordulóra az akkor már közel húsz
éve működő létesítmény mind gépészetileg, mind állagában leamortizálódott, s
2000. óta üresen állt a város közepén.
A képviselő-testület végül az épület
teljes felújítása mellett döntött, amely
meghaladta a 300 millió forintot.
Tavasszal magánerős beruházást is felavatott Rajnai Gábor polgármester a Geizer
Szállítmányozó és Nemzetközi Árufuvarozó Kft. új telephelyén. A városban
első alkalommal fordult elő, hogy helyi
vállalkozó elhagyott, volt bányaterületen, a bezárt szénosztályozónál vásárolt
földterületet, és ott közel százmilliós
invesztíciót hajtott végre.
A jó idő beköszöntével megindultak az
útrekonstrukciók is. Először a rendelőintézet mögötti út, majd a Petőfi, ősszel
pedig a Móricz Zsigmond, a Radnóti
Miklós és a Karinthy Frigyes utcák újultak
meg, részben pályázati források segítségével.
Október elejére befejeződött közel 220
millió forintból az oktatási intézmények
energia-megtakarítást eredményező felújítása. Közel 100 millióba került a bölcsődei szolgálat egyik épületének teljes
rekonstrukciója, mely során a közösségi
helységek mellett a konyha, mosoda is
megszépült, és új felszerelésekkel gazda-

godott az intézmény.
Az ipari parkban 2007-ben megkezdte
termelését a japán Musashi csoport gyáregysége. A cégcsoport 1,4 milliárd forintot fordított a 4600 négyzetméteres
épületegyüttes megvalósítására. Ugyancsak az ipari parkban adták át a BorgWarner csoport 2000 négyzetméteres
csarnokát, amivel az üzem összterülete
immár elérte a 13.500 négyzetmétert,
s a foglalkoztatottak száma meghaladja
az ötszáz főt.
A bányászváros kereskedelmi egységeinek bővülése is imponáló, hiszen alig egy
évvel a SPAR szupermarket megnyitását
követően, megtörtént a Lidl csoport
üzletének átadása, s idén márciusban
megnyitja kapuit a település TESCO
áruháza is.

AKIKRE BÜSZKÉK OROSZLÁNYBAN

2007-ben igen kitettek magukért az
oroszlányi sportolók és művészek. Három év alatt 13 helyet ugrott előre a
csapatok országos ranglistáján az Oroszlányi Triatlon Egyesület, amely mára
elmondhatja magáról, hogy a tavalyi év
eredményei alapján a tabella negyedik
helyén tanyázik, s csupán egyetlen hajszál választotta el a kiváló versenyzőket
tömörítő egyesületet a bronzéremtől.
Tóth Zsófi, Kostyál Ági, Szalay Szandra
és Balogh Barbara, az egyesület legkiválóbb versenyzői tavaly sorra tették le
névjegyüket a honi megmérettetéseken és
a nemzetközi porondon.
A XI. Előadóművészek Világbajnokságán (WCOPA World Championships
of Performing Arts), melyet július 28-a
és augusztus 5-e között rendeztek meg
Hollywoodban, az oroszlányi Silhouette Balettcsoport (Bereczki Kata,

Földi Zsófia, Huszti Petra, Sass Rita,
Mészáros Szabina és Gulyás Regina)
két kategóriában, kortárs és karaktertánc
produkcióval mérette meg magát. A
gyakran a tehetségek világbajnokságaként
nevezett találkozón közel 5 ezer előadó
versengett a szórakoztatóiparból 13
kategóriában. Az egyhetes program fináléjában a lányok mindkét produkciójukkal
aranyérmet szereztek, azaz, kétszeres
világbajnokok lettek. Az említett nagy
siker minden bizonnyal közrejátszott
abban, hogy vezetőjük, Csáky Mária
a közelmúltban átvehette a 2007-es
megyei Príma-díjat, melyre 62 jelölt
pályázott.

A LENDÜLET TOVÁBB
TART 2008-BAN IS

Nemrég két nagy pályázatról döntött a
testület. Elsőként a József Attila, a Benedek Elek és a Ságvári Endre általános
iskolák felújításáról. 2007-ben egyszer
már 220 millió forintot kaptak ezek az
oktatási intézmények a nyílászárók, illetve
a világítás fejlesztésére, ez volt az egyik
nagy projekt. A másik pedig az Arany
János iskola közintézménnyé tétele, ahová a posta, a munkaügyi központ költözik
majd, de a könyvtárat is ide helyezik át.
A tervezési költségek tízmilliókra rúgnak,
és a testület ezeket már mind megszavazta. Ezek a legfontosabb beruházások
a bányászvárosban, valamint a lakópark
második ütemének elindítása.
A most átadott Lidl szupermarket mellett
4,5 hektáron az idén kezdik el az Üzleti
Park nevű kereskedelmi egység építkezési
munkálatait, ami egy U-alakú épületegyüttesként olyan kereskedelmi szolgáltató egységeknek ad helyet, amelyekből
Oroszlányban kevés van: ruházat, cipő,
elektronikai dolgok, barkács-hobbi. A
település és vonzáskörzete rendelkezik
akkora vásárlóerővel, mely biztosítja ezek
nyereséges működését. Valószínű, hogy
tudják ezt azok a befektetők is, akik milliárdokat invesztálnak ide.
Vk.
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CSILLAGOS-SÁVOS LOBOGÓ
A VÁROSHÁZÁN

– A 2007-es,
olyan tipikusan választási
év utáni esztendő volt, a konvergencia
programnak, no meg a választások előtti
állami kiköltekezésnek köszönhetően a központi normatív támogatások kisebb részben
fedezték csak azokat kötelező feladatokat,
melyeket az önkormányzatnak el kellett látni.
– kezdi a beszélgetést dr. Áldozó Tamás,
Pápa város alpolgármestere.
– Nálunk intézményátszervezésre nem kellett
sort keríteni, a mi intézményhálózatunk stabilan működik már fél évtizede. Mi úgy látjuk,
hogy időben megtettük már azokat a lépéseket, melyek az általános iskolai oktatásban
például szükségesek voltak. Ide tartozik,
hogy ebben az évben önállóan TISZK-et
(Térségi Integrált Szakképzési Központ)
alakítunk oly módon, hogy abba a megye is
integrál intézményt, ám a döntési jogosítványok továbbra is Pápán maradnak, és így az
előzetes koncepciónknak megfelelően tudjuk
a szakképzést alakítani. Az így kialakuló központnak mintegy 2500 tanulója lesz.
A városnak van kórháza. Köszönhetően a
tb-kassza finanszírozásnak, és mindenféle
jogszabályi változásnak, a kórház adóssága
folyamatosan nő, közel 150 millió forintnál
tartunk most. Úgy tűnik, hogy ennek az
adósságnak a megállítására, illetve leépítésére önmagában szervezeti átalakításokkal,
munkáltatói intézkedésekkel nem képesek.
Egyszerűen – mondjuk nem egy nagy felismerés – kevés a pénz az egészségügyben.
Ezzel együtt nem tartom normális dolognak
azt, hogy míg a tb-kassza többlettel zár,
addig a másik oldalon az önkormányzatok, mint fenntartók, esetenként büntető
kamatokkal növelve kénytelenek helytállni
gyógyintézmények alulfinanszírozottságból
eredő adósságaiért.
– Milyen fejlesztésekre fordítottak jelentősebb összegeket?

üteme volt. Erről el kell mondani, hogy míg
az Orbán-kormány idején, – és talán még
közvetlen utána is – a bekerülési összegnek
a nyolcvan százalékát meg lehetett különböző forrásokból pályázni, ennek az utolsó
ütemnek a támogatási intenzitása már csak
hatvan százalék körüli volt. Tehát lényegesen
nagyobb terhet rótt a városra és a polgárokra. De a végére értünk, mára el lehet
mondani, hogy a csatornázottságunk 100
százalékos. Ilyenkor el szoktuk mondani,
hogy a rendszerváltáskor 20 százalék körüli
volt, ami igen nagy lemaradást jelentett a
megye városaihoz képest.
– A másik nagy beruházás, melynek a nagyobb része zajlott tavaly, a Tarczy Lajos
iskola rekonstrukciója volt. Címzett támogatást nyertünk, a közel egymilliárdos beruházáshoz. Egyébként ide járt a miniszterelnök annak idején, esetleg lehet némi köze
ahhoz, hogy ilyen összeget fordíthattunk az
épületegyüttesre, mely részben műemlék jellegű, és ezért is kellett különös gondossággal
és tervezői odafigyeléssel eljárni. Bővítést
is tartalmazott a beruházás, új tantermeket
építtettünk, hiszen meg kell felelni azoknak
a jogszabályoknak, amiket előírnak. Így
például aulát is kell építeni, ha az ember
iskolát újít fel, és egy ilyen palotaszerű régi
belvárosi tömbben ez nem egy egyszerű
tervezői feladat.
– Úthálózattal kapcsolatos beruházás?

– Útépítés a csatornázás befejező üteméhez
kapcsolódóan volt. Szerintem, most el lehet
mondani, hogy a város közútjainak túlnyomó
többsége jó minőségű. Nem mind. Természetesen. De én azt mondom, ha az állami
tulajdonú utak is legalább ilyen jó minőségűek lennének… szavunk se lenne.
– A közeljövő fejlesztési terveiről mondana néhány szót?

– Amit a legnagyobb energiával készítünk
– A tavalyi költségvetésünket még két, elő, az a termálfürdő bővítését célzó
nagy, korábban megkezdett beruházás de- projekt. Két irányú, bővítésről van szó.
terminálta. Az egyik a csatornázás utolsó Egyrészt, mivel elnyerte a „gyógyvíz” minősítést a termálvizünk, a fürdőnk hamarosan
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gyógyfürdő is lesz, tehát a gyógyászatot
szeretnénk megépíteni. Gyógyászat egyébként ma is van a fürdőben, de infrastruktúrát
kell hozzá rendelni. Illetőleg a nyári vízfelületeket kell növelni, mert a szezonbeli nagy
tömeghez a jelenlegi kevésnek mutatkozik.
Egyébként a fürdő 300-350 ezer vendéget fogad évente.
– Aztán van ez a városrehabilitációs
pályázat, mellyel a főterünket szeretnénk
megújítani. Pápáé az egyik legszebb barokk
főtér Magyaroszágon, vigyázni kell rá, forgalmat csendesíteni, utcabútorokat telepíteni,
burkolatokat cserélni, homlokzatokat felújítani, a katolikus egyházzal együttműködve a
plébániatemplom tetőszerkezetével valamit
kezdeni…
– Csillagos-sávos lobogót láttam a
városházán jöttömben..

– Nemrég az illetékes miniszter és az amerikai nagykövet bejelentették, hogy gyakorlatilag eldőlt, Pápára kerül a „stratégiai légiszállítási képesség fokozása” nevű projekt,
mely részben NATO-tagállamok, részben
szövetségen kívüli államok közös programja.
A napokban is amerikai rapportőrök járják a
várost, akik különböző szempontból vizsgálódnak. Azon túl, hogy a magyar haderőben
is állománytábla-növekedés lesz, úgy tudjuk,
mintegy 150 fős lesz a nemzetközi katonai
állomány. Ezenkívül kb. kilencvenfős a BOEING-ek szerelőszemélyzete, akik együttesen, családostól már igen jelentős tényezőt
alkotnak, már csak megjelenő fogyasztóként
is. A lakhatásukat és egyéb infrastrukturális
körülményeket, – mely érinti az önkormányzatunkat – vizsgálják most, azért is van kint
az amerikai zászló.
Ez nemcsak a városnak jelenhet sokat, hanem
a szűkebb-tágabb régiónak is, hiszen ezek
az emberek rengeteg pénz tudnak elkölteni.
Ami nagyon fontos, hogy ez a projekt a
pápai repülőtéren még további 3-500 civil
munkahelyet fog generálni.

száraz

AZ ERDŐ NEM FAKÖB,
HANEM ÖKOSZISZTÉMA
A pápai székhellyel működő erdőgazdaság az egyik meghatározó vállalkozása a civis városnak, bár a tevékenység egyáltalán nem a városhoz kötődik. A nagy múltú és komoly szellemi
tőkét koncentráló cég, melynek loc parketta termékét több
díjjal is jutalmazták, sokszínű tevékenységet folytat, melyet
Györkös Károly, a zrt. gazdsági vezérigazgató-helyettese mutat
be az olvasóknak.

– Mit jelent az „erdőgazdálkodás” kifejezése, csak úgy címszavakban?

– Ez, ma már egy igen sokrétű tevékenységet
jelent. Régebben, klasszikus értelemben, az
emberek szemében, egy olyan tevékenység
volt, amely a facsemeték elültetésétől az idős
állományok letermeléséig tartó gazdálkodási
folyamatot jelentett. Az utóbbi évtizedben
én úgy gondolom, hogy az erdőgazdálkodásnak a fogalma jelentősen átértékelődött. Ez
adódik a társadalmi elvárások megváltozásából, másrészt előtérbe kerültek az erdőnek az
inmateriális funkciói is. Ezek hatására a szakmánkon belül is egy olyan erdőgazdálkodási
kultúra alakult ki, amely azon eszmeiség köré
szerveződik, hogy az erdő, egy bonyolult
működésű természetes ökoszisztéma, amelynek a természeti folyamatait minél szélesebb

körben kell kihasználnunk napi működésünk
során. Szemben a korábbi, meglehetősen
materialista gyakorlattal, melynek hatására
igen drasztikus beavatkozások történtek az
erdei életközösségek életébe. A szűk évtizede lezajlott szemléletváltásnak szerencsére
már léteznek látható eredményei az erdőt
látogatók számára is.
– Mik ezek a jelek?

– A vágásterületek mérete nagymértékben
csökkent, sőt léteznek olyan erdőgazdálkodási módszerek, ahol ez teljesen eltűnt. A
kiránduló folyamatosan egy zárt erdőállományban tud sétálni, mindezt úgy, hogy a
kitermelhető faanyaghoz hozzáférünk, s az
ezáltal keletkező hasznot visszaforgatva biztosítani tudjuk, hogy a látogatók rekreációs
igényei minél szélesebb körben kielégítésre
kerüljenek.
– Tehát eljutottunk oda, hogy az erdőt
a gazdálkodó már nemcsak faköbökben látja?

– Az erdőre, mint ökoszisztémára tekintenek
az erdészek is, amiben ugyanolyan fontos
szerepe van a fának, a mohának, a talajnak,
az állatállománynak, és még sorolhatnám
a végtelenségig. Ezt mi mind komplexen
értékeljük, és a fő mozgató elem a napi tevékenységünk során, hogy az erdőnek a természetes folyamatait hagyjuk érvényesülni.
– Lássuk, akkor mi a konkrét gazdálkodási tevékenység?

– Az erdőgazdálkodás e téren tovább bontható üzletágakra. Ez szintén a fogalom komplexitására vezethető vissza, de nyilvánvaló, ha
valamely tevékenységet értékelni kívánunk, e
felosztást meg kell tennünk, hiszen ez feltétele
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– Társaságunk, mely százszázalékos állami tulajdonban van, nevével ellentétben nemcsak
a Bakony erdeinek kezelője, hanem a mintegy 63 ezer hektárnyi területen a Veszprém
megyein túl zala és győr-moson-soproni
erdőségekben is tevékenykedik. Mintegy félszigetként ékelődik gazdálkodási területünkbe a HM VERGA ZRT., – ez nagyjából
Kabhegy, Zirc, Várpalota környéki erdősült
térségeket jelenti, – amely a térségünk másik
meghatározó erdőgazdálkodója. A mi kezelésünk alá tartoznak még a Balaton-felvidék,
Nagyberek-Kisbalaton, és részben az Északi
és Déli Pannonhát állami erdei is.
Működési formánk jogalapját egy vagyonkezelési szerződés teremti meg, amely a
Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötetett,
mely alapján vagyonkezelési díjat fizetünk a
magyar állam javára, és ennek fejében vagyunk jogosultak arra, hogy részesedjünk az
erdőből származó hozamokból.

a költséghatékony gazdálkodásnak. Címszavakban sorolva: erdőfelújítás, fakitermelés,
vadgazdálkodás, illetőleg erdőgazdálkodási
szolgáltatások. Komolyabb hozamokat a
vadgazdálkodásból és a fakitermelésből lehet
elérni. Persze, ezeket a „jelentős hozamokat”
is tegyük idézőjelbe, hiszen lényegesen
szerényebb jövedelmezőséget biztosítanak,
mondjuk, a pénzügyi, banki tevékenységhez
képest. Ám ezek a jövedelmeink biztosítják
annak a lehetőségét, hogy az erdőgazdálkodási szolgáltatásokat finanszírozni tudjuk. Ez
alatt közjóléti szolgáltatások, erdei iskolák,
kirándulóhelyek, tanösvények működtetése
értendő.
Aztán a fakitermelésre épül rá az anyag
további feldolgozásával az elsődleges faipar,
amely fűrészipari tevékenységet jelent, majd
a vertikális lánc végén a parkettagyártás.
Alapvető célkítűzésünk, hogy minél magasabb szinten feldolgozott termékkel jelenjünk
meg a piacon, hiszen nem szabad elfelejtenünk, hogy állami vagyon kezelőjeként más
piaci szereplőkhöz képest sokkal körültekintőbben kell gazdálkodnunk. A faiparban,
mint exportorientált iparágban egy igen éles
piaci versenykörnyezetben dolgozunk, ami
bizony folyamatosan jelentős technológiai
fejlesztéseket követel.
Az erdőgazdaságunk természetesen rendelkezik vadászterületekkel is, ahol, azt
gondolom, nagyon színvonalas körülmények
között, szívesen várjuk, mind a hazai, mind
a külföldi, vadászni szerető vendégeinket.
Napi működésünk során jó partneri kapcsolatokat sikerült kialakítanunk különböző vadásztársaságokkal is, hiszen ahogy az elején
mondtam, az erdei ökoszisztémának része a
vad is, ezért lehetőséget kívánunk biztosítani
az általunk kezelt erdőkben a vadászszenvedélyüknek hódolni kívánó sportvadászoknak
is. Hiszen, ha úgy tetszik, a vadászó ember,
az erdei növényevő emlősök kipusztult természetes ellenségeit, a medvét, farkast, hiúzt
pótolja. Bár azt mondják, a hagyományos
vadász sokkal inkább az erdőzúgásért jár az
erdőbe, mintsem a terítékért…
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POLGÁRDIBÓL VÁROSIAS VÁROST
Borbély István, Polgárdi polgármestere célul
tűzte ki, hogy átformálja a fiatal várost valós
várossá mind a gazdasági mind az intézményi
környezetet tekintve. Ennek érdekében az elmúlt
év során a képviselő-testület elfogadta a hároméves
gazdasági programot és a településfejlesztési koncepciót.
A településrendezés feladata,
hogy a meghatározza a település
összehangolt, rendezett fejlődésének kereteit, kihasználva az
adottságokat, de megőrizve az
értékes, jellegzetes beépítési,
építészeti, természeti arculati
elemeket.
Polgárdi turisztikai terve a kereskedelem, a szolgáltatások és az
idegenforgalom bővítését tűzte
ki célul. Ez, a lakásprogramokkal
együtt, a bevándorlás további
emelkedésével járhat. A város
kedvező földrajzi fekvése (Székesfehérvár, Balaton közelsége)
a bevándorlás jelenlegi szintű,
esetleg kismértékű növekedését
okozhatja.
Az Önkormányzat stratégiai
céljai között szerepel, hogy a
lakóingatlan kínálatot a keresletnek megfelelően befolyásolja, figyelembe véve a város adottságait (volt szovjet laktanya területének, épületeinek hasznosítása; belterületi lakótelkek értékesíthetősége, stb.). A
városnak a lakóingatlanok vonatkozásában
is a minőségi igények kielégítésére, a városban keletkező jövedelmek megtartására, a
jövedelmek vonzására kell törekednie.
A helyi iparral, vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása fontos
feladat, mivel a gazdaság fejlődése a
település fejlődését segíti. Ezért lehetővé
kell tenni a termelő- és szolgáltató üzemek
betelepülését, a vállalkozói terület közműellátottságának terveit el kell készíteni és a
kivitelezést elő kell készíteni. Ilyen, a helyi
ipar számára kijelölt terület a volt szovjet
laktanya területén megvásárolt hat hektáros
önkormányzati terület, de törekedni kell az
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A foglalkoztatottság vonatkozásában a
település helyzete jónak mondható, de a
munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
érdekében az önkormányzat segíti a helyi
gazdaság megerősödését, a közszolgáltatások bővítése révén újabb munkahelyeket
teremt, segíti a banki szféra letelepedését
– a K&H és a Raiffeisen bankok szolgáltatásai már elérhetőek – és részt vesz a
munkaadók és munkavállalók igényeinek
közvetítésében. Fentieken túl elindítja közmunkaprogramját is.
A következő időszakban fontos pályázati
források nyílnak meg, ezért a város fejlesztésének kiemelt eszköze a pályázati tevékenység. Ezek kihasználására fel kell készülni az elvégzendő feladatok engedélyezési
terveivel és az önerő biztosításához az éves
költségvetésben tartalékot kell képezni. A
pályázatok megírására alkalmas személyi
háttér biztosított az önkormányzatnál, de
a nagy projektek elkészítésére külső megbízottakkal is együtt kell működni, csatlakozni
kell a kistérségi, megyei, régiós fejlesztési
programhoz.

M7 autópálya melletti iparterület kialakítására is.
A helyi vállalkozók támogatása érdekében össze kell állítani egy ún. vállalkozói
térképet, amely tartalmazza, hogy mely
vállalkozások mivel foglalkoznak és hol
találkoznak, valamint előtérbe kell helyezni egy inkubátorház megépítését a már
elkészült tanulmányterv alapján.
Az infrastrukturális fejlesztések tovább
segítik a település fejlődését, ezért az
önkormányzat célja a közúthálózat, a
járda, a csapadékvíz-elvezető rendszer,
felszíni vízelvezető árok és zárt csapadékvíz
csatornahálózat, a vízvezeték-, szennyvízcsatorna-, villamosenergia- és gázrendszer,
a közvilágítás és a telekommunikácós
rendszerek fejlesztését. Legfőbb feladat
a szennyvízcsatorna-hálózat és a szennyvíztisztító fejlesztése, valamint az önálló
vízbázis megteremtése.

A helyi adók esetében a meghatározott
stabilitás, állandóság mellett fontos, hogy
azok az önkormányzat biztos bevételi
forrásait jelentsék, ugyanakkor igazságos
is legyen az adózói kört illetően. Ennek
érdekében a város koncepciót dolgoz ki
a helyi iparűzési adó esetleges megszűnése miatti adóbevétel-kiesés pótlására,
amelynek egyik eszköze az adózók fizetési
moráljának javítása.
A településfejlesztés része még a kastélypark rekonstrukciójának megtervezése,
komplex közigazgatási központ kialakítása,
amely a településen biztosított valamennyi
közszolgáltatási funkciót magába foglalva
egy helyen biztosítja a lakosság európai
színvonalú kiszolgálást, megoldást kell
találni a nappali középiskolai képzés
megvalósítására, az ún. tudásipari park
kialakítására is.

KÜZDELMES ÉVET ZÁRTAK
SÁRBOGÁRDON

A 2006-os választások után új, jobboldali többségű önkormányzat alakult Sárbogárdon. Azonnal
kemény problémával kellett szembenézniük, hiszen a
város a korábbi időszak rossz gazdasági gyakorlata miatt a
csődhelyzet szélére sodródott. Csodát nem várhattak, ezért egy
radikális, erőteljes lépéssorozatot kezdtek el, amelynek végén
talán kilábalhatnak a kilátástalannak tűnő helyzetből. Juhász
János polgármester foglalta össze az eddig végrehajtott lépéseket.
„A Gyurcsány-kormány meghirdette
az olcsóbb közszolgáltatásokat mind a
központi közigazgatásnál, mind az önkormányzatoknál. Elvárta, hogy kevesebb
állami pénzből kisebb létszám mellett
nagyobb teljesítményt nyújtsanak az önkormányzatok is. Hogy ezt kikényszerítse,
jelentősen csökkentette a támogatások
összegét.
Ez Sárbogárd esetében azt jelentette,
hogy a város kiadásai havonta kb. 17
millióval meghaladták a bevételeket, a
hiány egyre halmozódott, a kezelhetetlenség irányába tartott. Volt olyan időszak,
amikor a 210 milliós rulírozó hitelt az
utolsó fillérig kihasználtuk, és még ott állt
mintegy 50 milliós kifizetetlen, beszállítói
számla…
Ekkor a többségben levő, tízfős frakció,
valamint a jegyző asszony vett egy nagy
levegőt, és nekilátott a rendcsinálásnak.
Tudták, hogy radikális lépéseik miatt rengeteg kritika éri majd őket, mindenért őket
fogják hibáztatni, de felvállalták.
Ha egy városban a 2,6 milliárdos éves
költségvetési kiadásból 51,8%-os a
személyi jellegű kiadások és azok járulékterheinek aránya, az tarthatatlan. Ötvenöt főt, dolgozóink 14%-át építettük
le, ami a megtakarítások szempontjából
igen hathatós lépés volt. Megjegyzem,
hogy távozásukat követően sem esett a
közszolgáltatások színvonala, ami az elfogulatlan szemlélő számára azt jelentheti,
hogy előtte indokolatlanul magas volt a
dolgozói létszám.
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ügyeleti kör bevételeit és kiadásait elkülönítve kezeljük, és a város csak annyit fizet,
amennyit saját lakosainak ellátása indokol.
Ez újabb ötmillió forint megtakarítást jelentett számunkra.
Amikor az intézményi konyhák kiszervezését kezdtük vizsgálni, igen nagy ellenállásba ütköztünk. A cél pedig az volt,
hogy jó minőségű, jóízű ételek készüljenek
kevesebb önkormányzati kiadás mellett,
és az ott dolgozókat se érje hátrány. A
három, rosszul felszerelt, energiafaló, felújításra régen megérett főzőkonyha helyett
mára a pályázaton nyertes Eurest Kft.
hatvanmilliós beruházást követően egy
újjávarázsolt, magas nívójú főzőkonyhát
üzemeltet. A 28 dolgozóból 5 nyugdíjba ment, 23 fő átvételét pedig az Eurest
Kft. a pályázatban vállalta. Ugyanazok a
személyek dolgoznak tehát konyhán, lényegesen jobb munkakörülmények között,
és az ételek minősége továbbra is jó. Ez a
kiszervezés évente tízmilliós megtakarítást
jelent a városnak.
Szerencse is kellett ugyan hozzá, de
beindult az ingatlanértékesítés is. Az eladott ingatlanokra hosszú évek óta nem
akadt jelentkező, most pedig nagyon jó
áron, mintegy 80 millió forintért sikerült
értékesíteni azokat.
A takarékossági lépések mellett a hiány
csökkentésére 150 milliós kötvénykibocsátást határoztunk el. Így összességében
mintegy kilencvenmillióval sikerült a hiányt
csökkenteni, lépéseink hatása 2008-ra
pedig 160 millióra tehető.

Szakértői véleményekre alapozva az
oktatási szférában intézménybezárásra,
integrációra, óvodai és tanulócsoportok
számának csökkentésére került sor. Ezt
annál is inkább meg kellett tennünk, hiszen az elmúlt tíz évben az óvodáskorúak
létszáma 23,2%-kal, az iskoláskorúaké
pedig 25,8%-kal csökkent. Ugye, ilyen
esetben nem irreális a csoportok számának, a pedagógusok, a dajkák, kisegítők
és technikai dolgozók létszámának csök- Nagyon nehéz év áll mögöttünk, sokat
küszködtünk, vívtunk, érveltünk, vitatkentése?
koztunk, de megérte! Az intézmények
Rendkívül sok csatát kellett megvívni a dolgozói és a városlakók nélkül kudarcra
kistérség érintett településeinek vezető- lettünk volna ítélve. Hogy nem így törivel, hogy korrekt legyen az elszámolás tént, az nagymértékben az ő érdemük is.
a központi orvosi ügyelet esetében. Ez Köszönet érte!”
Lejegyezte: Veér Károly
azt jelenti, hogy a sárbogárdi és a cecei

VÉGRE HITEL NÉLKÜL
Sümegen az elmúlt évben 264 millió forintnyi
adósságállományt küzdöttek le, több mint 100
pályázatot adtak be, amelyből eddig 82 nyert,
amely összesen 189 millió forintot jelentett a városnak. Dr. Rédei Zsolt polgármester értékeli a tavalyi évet és
ismerteti a következőt.
– Milyen évet zártak?

– Nagy feladatunk volt az önkormányzat
működésének rentábilissá tétele. Az előző
vezetés intézkedése több nem kötelező
feladat felvállalásával 300 millió forintot
meghaladó működési többletkiadást jelentett, így szinte fizetésképtelen helyzetbe
került a város. A tavalyi év ezért az átszervezésé volt. A megyei önkormányzat
üzemelteti tovább a középfokú oktatási
intézményünket, a nevelési tanácsadót, a
zeneiskolát és a pszichiátriai szakkórházat,
a gyógypedagógiai ellátást pedig helyben
meg kellett szüntetnünk. 2006-ban két
milliárd forint fölött volt a város költségvetési főösszege, 2008-ra a terv 1,3 milliárd. A költségvetés szinte megfeleződött,
viszont a gazdálkodás hatékonyabbá vált.
2007 szeptemberére az önkormányzatnak
lejárt határidejű fizetési kötelezettsége nem
volt, összesen 264 millió forint hiányt konszolidáltunk az önhibáján kívül hátrányos
helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő
támogatásából, a Belügyminisztérium különkeretéből, részben pedig a megyei önkormányzattal kötött megállapodás kapcsán a
kórház adósságállományának rendezéséből.
– Az egyetlen tartozás a regionális hulladéklerakó program részére fenntartott önrész, amelyet még szeretnék felülvizsgálni,
hogy a városnak a lehető legoptimálisabb
hulladékgazdálkodási megoldást találjuk
meg. A gazdálkodás stabilizálásával
párhuzamosan elindultak a fejlesztések;
a fiatalok letelepedésének elősegítése, a
munkahelyek megőrzése, megteremtése és a
városrehabilitáció irányában. Kilenc építési
telket már közművesítettünk, – ezek már
gazdára is találtak – jelenleg további ötvenkettő folyamatban van, és hetvenhárom
telek kialakításához vásárolunk területet. A
városban ötven munkahely szűnt volna meg,

ha a pszichiátria, és további negyven, ha a
középiskola nem kerül a megyei fenntartású
intézmények közé. Ehelyett most már várható a pszichiátria 650 milliós fejlesztése
– ez 200 új krónikus és rehabilitációs ágyat
és 100 új munkahelyet jelent – a már elfogadott megyei egészségügyi fejlesztési
koncepció keretein belül. Az elmúlt évben
építettük ki a 84. sz. főút egyetlen jelzőlámpás csomópontját Sümegen, felújításra
kerültek a polgármesteri hivatal irodái és informatikai rendszere, új buszvárók épültek,
és a gimnázium épülete, az orvosi rendelő
és a mentőállomás is megújult. Elkészült a
Tarisznyavár is. A művészet és sport terén
kiemelném Monostori Péter vezetésével a
város zeneiskoláját, amely kiváló minősítést
kapott. Aktívak és eredményesek a röplapdásaink, az utánpótlás korú labdarúgóink, a
motocross és a küzdősportok szerelmesei, a
civil szervezetekkel, a Petőfi Színjátszókörrel és a város tánccsoportjaival, a Püspöki
Palota állandó természeti vadászati kiállításával együtt élettel töltik meg a várost.

elmúlt években szó volt egy olyan
beruházásról, amely Svájcból hozott
technológiával hulladékból állít elő
üzemanyagot. Hol tartanak most?

– Svájc az elmúlt időszakban abba a
helyzetbe került, hogy jelentős forrást
helyezhet ki a volt szocialista országokba.
Arra számítunk, hogy ez segíti a sümegi
beruházást is. Január végén lesz Zürichben
egyeztetés. Remélem, utána többet mondhatok majd.
– Strandolhattak a sümegiek?

– A strand tavaly sajnos nem nyitott meg.
A 2007. január 1-jétől kötelező vízforgató berendezést sem az önkormányzat sem
az üzemeltető nem tudta finanszírozni. Jelenleg előkészítés fázisában tart a fejlesztés,
az üzemletetése egyenlőre önkormányzati
kézben marad, de szeretnénk pályázati
úton gondos gazdát találni a strandnak.
– Mi jellemzi majd 2008-at?

– Az igazán nagy programok előkészítés alatt
vannak. 300 milliós pályázatot adtunk be
a Püspöki Palota felújítására, a belváros rehabilitációja barokk stílusban, és a megyével
közösen a pszichiátria további fejlesztése.
– Szeretnénk bővíteni az idegenforgalmat
és az iparterületet is – ide elsősorban a
város munkaerőpiaci jellemzőihez megfelelően összeszerelő tevékenységet végző
– Kicsit térjünk vissza a hulladék- vállalkozásokat várunk.
Vitkóczi Éva
gazdálkodási kérdésre. Sümegen az
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2007 EREDMÉNYEI, 2008 TERVEI
Székesfehérvár független vélemények szerint továbbra is Magyarország egyik legfejlettebb, legdinamikusabban fejlődő városa. A város mintegy
36 milliárd Ft főösszegű költségvetése elegendő forrást biztosított a közel száz városi intézmény működtetéséhez,
a városüzemeltetési feladatokhoz, az új követelményeknek megfelelő, elektronikus lakossági ügyintézés magasabb színvonalához. Warwasovszky Tihamér polgármesterrel beszélgettünk.
– Milyennek találta a tavalyi évet a
város gazdasága szempontjából?

– A város gazdasága tovább erősödött,
hiszen több vállalat bővített. Kiemelném a
Denso, az Alcoa, a Philips, az Alföldi Tej
és a Swedex fejlesztéseit. Új beruházásokat valósított meg a Grundfos, a Videoton
Holding, a Metalobox, a Pappas, a GM
multibrand és az AAA Auto autókereskedések, de új kereskedelmi egységek is
épültek, mint a Lidl vagy a Plus. Több
pénzintézet nyitott fiókokat, így a Sopron
Bank, a Kinizsi Bank és a Commerzbank is.
A székesfehérvári szolgáltatások az egészségügy területén is fejlődtek. A fejlődés
számos új munkalehetőséget is teremtett a
városban. A gazdasági felfutást a számok is
alátámasztják, 10 milliárd forint fölé emel-

kedett a város helyi Iparűzési Adó bevétele a tervezett 8,5 milliárddal szemben.
– A gazdasági fejlődés fenntarthatósága érdekében a város oktatásának
átalakítása is fontos feladatot ró az
önkormányzatra. Mit tettek ennek
érdekében 2007-ben Székesfehérváron?

– Megkezdődött a vállalati igényekre épülő akadémiai, egyetemi, főiskolai tudásközpont kiépítése a Budai úti volt laktanyák
területén. Az Alba Innovációs Park (AIP)
első létesítménye a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Földügyi és Térinformatikai Karának új épülete. A terv részeként a Magyar
Tudományos Akadémia három céget
hozott létre a városban, amelyek szintén
Fehérváron kezdik meg tevékenységüket. Az AIP része
a decemberben megvalósult
gépipari, informatikai Térségi
Integrált Szakképző Központ.
– Pályázatok terén, hogyan értékeli a tavalyi
esztendőt?

– A városban folytatódtak az
útfelújítások, összesen 112
millió forint értékben egyrészt
saját forrásból, másrészt elnyert
támogatások révén. Legjelentősebb városi beruházásként
folytatódott a panelfelújítási
program, melynek keretében
2007 végéig összesen 15
ezer lakás energiahatékonysága javult. Tavaly 5,4 milliárd
forintot fordítottunk a programra. Ez a teljes beruházási
összeg, melyből 1,8 milliárd
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Ft önkormányzati forrás.
– Említette, hogy az e-közigazgatás
terén is fejlesztett a város önkormányzata. Könnyebbé vált-e ezáltal
a hivatali ügyintézés?

– Lehetősége van már a fehérváriaknak
több hivatali ügyet elindítani a honlapon. Letölthető formátumban az összes
formanyomtatvány elérhető és működik
már négyes szintű ügyintézés is, ami a mi
esetünkben azt jelenti, hogy a parkolási
bírságot interneten keresztül is be lehet
fizetni. Az ún. hármas szintű ügyintézés
pedig 13 esetben indítható elektronikusan. A fehervar.hu-n elérhető az összes
önkormányzati rendelet és a bizottsági és
közgyűlési döntések is felkerülnek a város
honlapjára.
– Mik lesznek 2008 legfontosabb feladatai Székesfehérváron?

– A gazdasági fejlődés terén célunk,
hogy több magasabb hozzáadott értéket
előállító, high tech termékeket gyártó és
technológiákat alkalmazó vállalat legyen
Fehérváron. Ehhez magasabb műszaki
végzettségű munkavállalói és K+F háttér
kapcsolódik majd. Folytatjuk az Alba Innovációs Park kiépítését a Magyar Tudományos Akadémia vállalkozásainak helyt adó,
jelenleg romos épület közös felújításával.
További kereskedelmi és szolgáltatási
magánberuházások indulnak, így Maroshegyen bevásárlóközpont és sportpálya, a
volt Vidámpark területén Sport Wellness
Hotel épül a játszópark és a makettváros
mellett, a Szent Flórián körúton pedig
több új bevásárlóközpont is létesül.
– Ezúton is szeretném megköszönni minden
kedves székesfehérvári munkáját, hozzájárulását a város fejlődéséhez. Sokan tettek a
városért, ki közvetlenül, saját tevékenységével öregbítette városunk hírnevét, mások
civil szervezeteken, vállalkozásokon keresztül járultak hozzá, hogy Székesfehérvár
továbbra is szeretett városunk legyen.

Vitkóczi Éva

DECEMBER ÓTA ÚJRA BÖLÉNYTANYA
Minden városban, minden épületnek van múltja, jelene, jó esetben hangulata, történelme. Némelyikhez kötődünk érzelmileg,
némelyikben csak a fantáziánk segítségével járunk, noha mindennnap elmegyünk mellette. Én most csak egyről beszélnék.
Arról, amely azok életének lehet szerves része, akiknek a finom
étel nem csak a létfenntartást, a jó bor pedig nem csak szomjoltást jelent. A többiek nyugodtan lapozzanak tovább.

alkalommal egy pincészet mutatkozhat be,
hozhatja el a Bölénytanya vendégeinek a
legjobb borait – mi pedig a borokhoz illő
menüsort állítunk össze, hogy az élmény
teljes és kifogástalan legyen.

Székesfehérváron, a Velencei-tó felé
vezető úton találjuk tehát azt az egyet,
amelyről most szó esik. Az épületben
„ősidők” óta vendéglátással foglalkoznak,
– mondhatnánk, már a falak is bevették a
vendégszeretetet. Aranybulla Étteremnek
indult, majd egy rövid mediterrán jellegű
kilengéstől eltekintve tizennégy éve ez A
Bölénytanya.
Meretei Zsuzsa üzletvezetővel beszélgettünk.

– A közeljövőben Vida, Takler, Szeremley
borok köré szervezett borestek lesznek, de
májusban kiváló Szigeti pezsgőket is kóstolhatnak a vendégeink. Az ilyen alkalmakkal
szeretnénk egyúttal lehetőséget biztosítani a
kisebb, még nem igazán ismert borászoknak
is a bemutatkozásra – ennek egy feltétele
van, hogy igazán minőségi bora legyen.

– Mi adja a hely hangulatát?

– A délvidéki kisiklás előtt igazi vadnyugati volt a hangulat, lengőajtóval, szaftos
marhahúsokkal, véres steakekkel. A cowboytanyából abban az időben lett kis időre
Mediterrán Étterem, amikor nem volt túl
jó híre a szarvasmarhának. A vészharangot
hiába kongatták, mégsem haltak ki falvak a
marhavész miatt, így éppen időben került
új kézbe az étterem.

Bölénytanyáját, kicsit megszelídülve, több
pasztellel, inkább családbarát stílusban,
maradt viszont a lengőajtó és a bélszín
ételek bőséges választéka. Egy valamiben
utolérhetetlen még: a felszolgálók kifogástalan udvariassága, előzékenysége a jó
hangulat igazi alapja.
– Milyen irányt vesz a régi-új Bölénytanya?

– Alapjában két újdonságot vezetünk be.
Az egyik a visszafogott áron elérhető napi
ajánlat. A hétfőtől péntekig naponta változó kétféle levest, hét-nyolc féle főételt és
desszertet főként azon vendégeinknek ajánljuk, akik igényes körülmények között, jó
alapanyagokból, ízletesen elkészített ebédre
vágynak, minderre azonban sokkal gyorsabban, mintha az étlapról rendelnének.
– A másik a bor iránt érzett tiszteletből
fakad. Havonta rendezünk olyan egyedülálló, nívós boresteket, ahol
minden

– Milyen pincék boraival találkozhatunk?

– A Közép-dunántúli Régióból mely
pincéket emelné ki?

– Szeretem a Jásdi, Figula, Légli pincék
borait, elképzelhetőnek tartom, hogy
hamarosan ők is megjelenjenek az étteremben. Myakast és Bozokyt pedig jelenleg
is forgalmazunk. A célom, hogy egy ilyen
este ne csak program legyen, hanem annál
több. Ebben nagy szerepe lehet a kialakuló
törzsvendégkörnek is.
Vitkóczi Éva

2007. december 8-ától Székesfehérvár – és az átutazó
– visszakapta
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Székesfehérvár

METALOBOX KFT. –
HAZAI SIKERTÖRTÉNET
®

A metaloBox ® Kft. 2007-ben, fennállásának 10. évfordulóján
adta át új, 4500 m2-es logisztikai és raktárcsarnokát.
10 ÉVES FEJLŐDÉS
A metaloBox® Kft. 1997-ben alakult, teljes
egészében magyar tulajdonban lévő cég, munkavállalóinak száma a kezdeti 4 főről mára 45-re
emelkedett, és jelenleg három külföldi leányvállalattal is rendelkezik, ahol összesen 7 főt foglalkoztat a cég.
Elmondható, hogy a metaloBox® Kft 80 %-os
piacrészesedésével, ma már az ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK és öltözői berendezések piacvezető
specialistája Magyarországon. A termékek előállítását és értékesítését az országban egyedülálló
szolgáltatáscsomag teszi teljessé, amely magában
foglalja termékek raktározását, kiszállítását, illetve
szakszerű installációját.

legjobb bizonyíték, hogy a Magyarországra érkezett világcégek közül is a legtöbben a metaloBoxot választották.
Kiemelt vevőik között tudhatják a következő
cégeket: TESCO áruházak, METRO áruházak,
CORA áruházak, SPAR áruházak, PHILIPS
üzemek,
NOKIA-Komárom,
DENSO,
GRUNDFOS, GE Hungary Rt. üzemei,
BOSCH üzemek, CHINOIN és ELECTROLUX üzemek.

REFERENCIÁK
A metaloBox® Kft. 1997 óta évről évre nyereségesen működik. A cég éves árbevételét több
mint 80%-ban visszatérő vevői adják. Tekintve,
hogy fémből készült öltözőszekrényekről beszélünk, ami gyakorlatilag nem megy tönkre, meglepően magas ez a szám. A vevők bevallása szerint
„egyszerűen jó a metaloBox-szal üzletet kötni”
olyan kiegyensúlyozott, tisztességes, baráti üzleti
kapcsolat alakul ki, hogy szívesen térnek vissza vásárolni. Termékeik és szolgáltatásaik minőségére
és megbízhatóságára
talán az egyik

TERVEK, ELKÉPZELÉSEK
A jövőbeni tervek között elsősorban a külföldi
terjeszkedés szerepel. Első leányvállalatukat
2005. szeptemberében nyitották Pozsonyban,
ahol egy uszoda, valamint több üzem berendezésével jó rajtot vettek. Elmondható erről az irodáról,
hogy első teljes évének végére kb. 20%-os piacrészesedést szerzett, 150 – 200 futó projektet
visz és nyereségessé vált.
2006. októberében útnak indult Romániában
az SC metaloBox Srl, és 2007 januárjában
megkezdte tevékenységét a metaloBox Bohemia.
A távolabbi tervekben szerepel Lengyelország,
Szlovénia, Bulgária „meghódítása” is.
A másik fejlődési lehetőség új célpiacokat
elérni. Vannak olyan
területek,

mint például az iskolák, amelyek korábban akár
anyagi, akár más megfontolásból nem vásároltak
szekrényeket. A cég 3 éves munkájának eredménye, hogy mára több mint 150 iskola folyosóját
rendezték be öltözőszekrényekkel.
Az iskolák többsége, bár nagyon szeretné, nem
engedheti meg magának, hogy a gyerekek számára
szekrényeket vásároljon. A finanszírozási háttér
megoldására indították útjára 2005. szeptemberben új üzletágukat a suliBox-ot, amely rendszer
keretében a szülők az iskolákba kihelyezett ún.
suliBox szekrényt bérelhetnek a gyerekeik számára. A suliBox-ban aztán a gyerekek tárolhatják a

FŐBB SZAKIMAI /ÜZLETI ELISMERÉSEK
2003. A METALOBOX® KFT. AZ ÜZLET ÉS SIKER PÁLYÁZAT MINŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSA
2004. A METALOBOX® KFT. AZ ÜZLET ÉS SIKER PÁLYÁZAT MINŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSA
2005. A METALOBOX® KFT. AZ ÜZLET ÉS SIKER PÁLYÁZAT FŐDÍJASA LETT

táskájukat, a könyveiket, értékeiket, vagy a tornafelszerelésüket. A suliBox elérhető megoldást
kínál az iskolás gyerekek cipekedési gondjaira, de
nemcsak a táskák súlya lesz kevesebb, hanem így
biztonságban tudhatják gyermekeik egyéb értékeit
is. A rendszer az első tanévben több mint 80
iskolában kezdte meg működését. A sikereket látva a 2006-2007-es tanévben a cég országossá
bővítette ezt a programot.
Az Alba Ipari parkban, az M7-es autópályáról
jól látható helyen felépült új raktárcsarnok 500
millió forintos beruházás keretében jött létre.
Célja, hogy az egyre növekvő követelményeknek
megfelelve a metaloBox még gyorsabban, rugalmasabban szolgálja ki megrendelőit.

TAPOCÁN KIEGYENSÚLYOZOTT
MŰKÖDÉS VOLT JELLEMZŐ
Tapolca jövőjének érdekében 2007. márciusában a képviselőtestület tartózkodás és ellenszavazat
nélkül fogadta el a 2007-2010 közötti évek gazdálkodásának
Stratégiai Programját. Ez a figyelemre méltó döntés meghatározza az önkormányzati választási időszak feladatait, céljait,
végrehajtásán folyamatosan, együtt dolgozhatunk – hallhattuk
évértékelőjében Ács Jánostól, Tapolca polgármesterétől.

Az elmúlt időszak egészségügyi átalakítási
folyamatát figyelembe véve ez nagyon
jelentős fejlesztés. Összességében elmondható a biztonságos működés mellett növelhettük, megtarthattuk az önkormányzati
vagyont, jól élhetően, kiegyensúlyozottan
működhetett a város.

– Tapolca Város Önkormányzatának
2007 évi gazdálkodása stabil volt, a működéséhez hitelt nem vettünk igénybe. Ez
nem volt könnyű feladat, az eredményeket,
a fejlesztéseket fegyelmezett odafigyelő
gazdálkodás mellett tudtuk elérni, megvalósítani.
Tapolcán befejeződött a csatornázási program harmadik üteme, mintegy 340 millió
forint összegű beruházásban. Az elmúlt
évben Diszel városrészben is folytatódott a
jelentős környezetvédelmi fejlesztés. A beruházás közel 400 millió forint értékben,
állami céltámogatással, önkormányzati és
lakossági önerő vállalásával történik.
Pályázatok, támogatások segítségével felújítottuk a Liszt Ferenc, Martinovics Ignác
és a Véndek utcákat, a Zrínyi utca Alsó-tó
partjára vezető szakaszát. A GKM pályázati támogatásával, az Allianz Biztosító
adományával megépült a Tapolca és Tapolca-Diszel városrészek közötti kerékpárút I.
szakasza a Városi Köztemetőig, 30 millió
forint összegű beruházásban, 1134 méter
hosszban. A fejlesztések felsorolása nem
lehet teljes körű, számos kisebb értékű
műszaki munka is megvalósult.

– 2008-ban továbbra is elsődleges feladatunk a város és intézményrendszerének
kiegyensúlyozott, biztonságos működtetése. Különösen fontos az oktatás területén
az igénybe vehető állami normatív támogatások lehívhatóságának biztosítása. Ehhez
nagy szükség lesz az intézményi közösségek
megértésére és fegyelmezettségére, a tervezett intézményi átalakítások során, amely a
szolgáltatásaikat igénybe vevők, a gyerekek
érdekei szem előtt tartásával fog történni.
Feltétlenül indokolt az intézményhálózat
évek óta tartó, átgondolt korszerűsítésének folytatása saját és külső források
felhasználásával. Fejlesztési törekvéseink,
céljaink megvalósításához, gazdálkodásunk
biztonsága érdekében, figyelemmel a pályázati rendszer sajátosságaira, 1 milliárd
forint összegű kötvényt bocsátottunk ki,
településünk számára kedvező, utódaink
által is vállalható feltételekkel.
Legyünk együtt büszkék városunkra, fogadjuk szeretettel vendégeinket, köztük
2008 márciusában a Magyar Olimpiai
Akadémia, júniusban a Hungária Nostra
Országos Találkozó résztvevőit. Wass
Albert évfordulót ünnepelünk, szeretném
könyvtárunk névadójának egy gondolatával
megköszönni munkájukat: „A békesség
dolgát külön-külön minden ember a maga
lelkében kell elrendezze, kipusztítván
onnan az irigységet, a gyűlöletet, az önzést és megnyitván azt a szeretet számára.
Mert nem az az igazi békesség, amit zöld
asztalok mellett papirosra írnak, hanem ami
az emberiség lelkéből árad, külön-külön
minden ember lelkéből a maga békessége
s ez a sok kis békesség összeforrván meghozza az áldást a világra.”

– Az elmúlt évben minden eddiginél több
pályázatot nyújtottunk be a rendelkezésünkre álló anyagi eszközök bővítésére,
kiegészítésére. Alaki, formai hiba miatt
tapolcai pályázat nem került elutasításra.
A megítélt támogatásokért köszönet illeti
a döntéshozókat, a gyors és rugalmas
ügyintézésért munkaszervezeteiket. Bizonyára vannak olyanok, akik azt mondják,
hogy 2007-ben a tervezetthez képest
kevesebb elképzelésünket sikerült meg-

valósítani. Természetesen mi sem lehetünk
teljesen elégedettek, azonban tudnunk kell,
hogy a jelenlegi önkormányzati – gazdasági
– politikai környezetben szégyenkezésre
nincs okunk.
– Oktatási intézményeink közül – fájó szívvel – többet kénytelenek voltunk a tavalyi
év őszétől megyei fenntartásba átengedni.
Ez nem jelenti, hogy a város továbbra nem
tekinti sajátjának a tapolcai intézményeket,
az itt tanulókat és dolgozókat. A jövőben
a megyével együtt kívánjuk pályázati lehetőséggel ezen tulajdonaink fejlesztését,
felújítását tervezni, illetve végrehajtani.
Fontos célnak tűztük ki egy évvel ezelőtt
az egészségügyi ellátás tárgyi feltételeinek
javítását, a fekvő és járó-beteg ellátás központosítását. A továbbra is kizárólagos
önkormányzati tulajdonú, egészségügyi célokat szolgáló ingatlanvagyon hasznosítása
új fejlesztési forrásokat eredményezett.
A Deák Jenő Városi Kórház-Rendelőintézet üzemeltetői által előzetesen vállalt
közel 1 milliárd forint összegű fejlesztésből
az Ady Endre utcai épületegyüttesben új
szakrendelők kialakításával, ingatlan- és
műszerfejlesztéssel mintegy 500 millió forint beruházás valósul meg a közeljövőben.
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A TÁVHŐDÍJCSÖKKENTÉSTŐL
A MAGYARY-TERVIG
Tata város lendületes új vezetése első teljes évét
tudhatja maga mögött. Bár az ország gazdasági állapota nem ad okot túlzott bizakodásra, az új ötletek és a tettrekészség mindig gyümölcsöző. Michl József polgármester szilárd
belső értékrenddel és kellő eltökéltséggel irányítja a királyváros
testületének munkáját. Eredményeikről szóló beszámolóját
hallgatva Tata kívánatos lakhellyé válik, s talán egy-egy pillanatra el is feledhetők az ország amúgy meglehetős gondjai.
– Milyen fő elvek mentén haladtak a
tavalyi költségvetés elkészítésekor, és
ezt hogyan sikerült végül tartani?

– A 2007-es költségvetés tárgyaláaskor a
testületben két fontos dologban állapodtunk meg. Az egyik az, hogy nem veszünk
fel működési hitelt, nem adósítjuk el a
várost, a másik pedig, hogy nem vagyunk
hajlandók az oktatásra, a humán szférára
fordítandó pénzt csökkenteni. Mivel valójában több, mint százmillió forinttal kaptunk
kevesebbet az állami normatívák szerint az
előző évhez viszonyítva, ezt ki kellett
pótolnunk, aminek a forrását is meg kellett
teremteni. Az iskolákban az óraszámemelés
miatt szükségessé vált elbocsátásokat sajnos
nekünk is meg kellett lépni, és az oktatási
intézményeink szervezeti rendszerébe is
jelentősen be kellett avatkozni. Ám a
költségvetésünket úgy tudtuk lezárni, hogy
az említett elhatározásainkat tartani tudtuk,
működési hitel felvétele nélkül léptünk át az
új esztendőbe.
– Beruházások oldaláról milyen kép
rajzolódik ki a tavalyi évről?

pedig fűtéskorszerűsítést hajtottunk végre.
Ez egyedi mérősítést is jelent, ami magában
foglalja azt a lehetőséget, hogy mindenki
saját igényei szerint tudja a távfűtést szabályozni, és ezzel természetesen ez irányú
költségeit is befolyásolni. Nagy gondja
volt egyébként az esztendőnek nálunk is
a távhő kérdése. Megindult korábban egy
olyan lakossági tájékozódás,
ami az esetleges leválások
felé mutatna, ám ez igen
súlyos veszélyeket hordoz
magában, hiszen ezzel még
tovább romlana a megmaradó
rendszer hatékonysága. Mi
most komoly elhatározással
vettük kézbe a kérdést, nagy
erőkkel dolgozunk a másik oldalon, a sok
kritikát kiváltó fűtőmű gazdaságosabbá
tételén. Ennek eredményeként 2007-ben
két alkalommal is – egyedülálló módon
– csökkenteni tudtuk a távhődíjainkat, és
árainkkal immár nem tartozunk az országos
élmezőnybe. A célunk az, hogy a fűtéskorszerűsítést minden távfűtéses lakásban
megoldjuk, hiszen a tapasztalat szerint már
ezzel mintegy 15-20 százalékkal csökken
a hőigény, és ezzel természetesen a fizetnivaló is.
Kisebb ráfordítást igényelt, de nagy jelentőségű az oktatási intézményeink vizesblokk
felújítása, melyre szintén tavaly került sor.
Három iskolában sikerült elvégezni ezt a
munkát, idén ezt mindenképpen folytatjuk.

– A város csak fejlesztési célra vett igénybe hitelt, ez mintegy egymilliárdot tesz
ki jelenleg. Ennek nagy részét két nagy
beruházásra használtuk fel. Az Újhegyben
elkészült az ivóvízvezeték-hálózat, melyre
mintegy hatszázötven telket kötöttünk rá,
és ezzel együtt egy új víztorony is megépült. A másik nagyobb fejlesztésünk
a panelprogramnak a folytatása volt, a
megelőző évben tíz, 2007-ben pedig már – Milyen egyéb feladatokat érdemes
húsz tömbnek a felújítására tudtunk forrást még megemlíteni?
biztosítani. További tizenhat épületben – Valamikor régebben már létezett a vá50 Regio Regia 2008. január

rosban egy olyan lehetőség, hogy a civil
szervezetek pályázhattak forrásokra, amit
ilyen-olyan gazdasági, politikai okok miatt
megszüntettek. Mi ezt a pályázati alapot
visszaállítottuk. Tizennégy és fél millió
forintot osztottunk ki oly módon, hogy
száztizennyolc pályázó nyerte el ezt az
összeget. Talán nem kell mondani, hogy ez
milyen jótékony hatású a civil kezdeményezésekre, a városi polgári öntudatra.
Jelentős szervezeti változásokról is beszámolhatok az önkormányzat életében. Nem
lényegtelen, hogy magát a polgármesteri
hivatalt is karcsúsítottuk, húsz fővel kevesebben dolgoznak ma, mint korábban.
Létrehoztuk a Városkapu Zrt.-t, ami kiemelten közhasznú, nonprofit jellegű társaság, ahova olyan feladatokat
szerveztünk, mint a korábbi
művelődési ház kulturális
tevékenysége, de ez a „cég”
irányítja és fejleszti a városmarketinget, kommunikációt,
valamint itt helyeztük el a
város pályázati projektirodáját
is. De ide került át most januártól a város turisztikai tevékenysége is. A
cég eltelt – bár rövid – időszakát vizsgálva
mindenképpen pozitívak a tapasztalatok.
A város közéletét érintő legnagyobb
horderejű dolog talán a Magyary-terv
elindítása volt a tavalyi évben. Magyary
Zoltán hetven esztendővel ezelőtt írt kis
tanulmánya „Mi lesz veled Tata-tóváros?”
adta az ötletet, és ebből kiindulva mi is
szeretnénk egy húsz-harminc éves tervet
készíteni városunk számára. Ennek a tervnek
a vitaanyaga nagy visszhangot váltott ki a
városban. Több mint négyszáz hozzászóló,
több mint húsz fórum és beszélgetési alkalom után vagyunk, jelenleg a beérkezett
javaslatok feldolgozása folyik. A végleges
anyag kiadására is sor kerül ennek az évnek
az elején. Úgy érzem, ez a fajta párbeszéd
méltán alapozza meg a közös gondolkodást
a jövőnkről.
Száraz Róbert

Tisztelt Asszonyom, Uram!
Idén ismét megrendezésre kerül
a ROTÁCIÓ EXPO
Nemzetközi Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti
Gépkiállítás és Szimpózium
immár tizenhatodik alkalommal,
2008. március 7-8-án.
A kiállítás hagyományaihoz híven, idén is
a TATAI OLIMPIAI EDZŐTÁBOR csarnokaiban és
szabad területein fogjuk megtartani.

A résztvevők között a magyar gyártók és forgalmazók mellett
külföldi márkakereskedők is lesznek.

LEGYEN OTT ÖN IS!

Kiállítók jelentkezését még elfogadjuk!
Főbb szakterületek:
mezőgazdasági gépek, eszközök és technológiák
kertészeti gépek, parképítés és parkfenntartás
erdészeti gépek és famegmunkálási eszközök
öntözéstechnika
számítástechnika és irodatechnika
szerszámgépek és kézi szerszámok
haszongépjárművek és személygépkocsik.
A kiállításra szeretettel várjuk:
a hazai gyárakat és szakkereskedőket, külföldi partnereinket.
Az esemény megfelelő előkészületeihez pontosan tudnunk kell,
hogy mely cégekre számíthatunk, ezért kérjük, minél hamarabb
jelezze részvételi szándékát!
Szeretettel várjuk Önt, és számítunk cége megjelenésére
a ROTÁCIÓ EXPO 2008 kiállításon!

SOHA ROSSZABB ÉVET!
Miközben a kormányzati megszorításoknak is
köszönhetően országszerte növekedett a becsült
munkanélküliségi ráta, addig Tatabányán egy év
leforgása alatt 5.3%-ról 4.7%-ra sikerült letornásznunk – kezdte évértékelését Bencsik János polgármester.
– Milyen évet zárt 2007-ben Tatabánya?

– Soha ne legyen rosszabb! Ha munka van,
akkor minden van, ha munka nincs, akkor semmi
sincs. Ez ma ugyancsak érvényes megállapítás.
A súlyosbodó közterheket és a közüzemi díjak
növekedését csak stabil munkahelyek meglétével
lehet ellensúlyozni. Erre törekedtünk az elmúlt
esztendőben is. A Grundfos megnyitotta
európai és közel-keleti látogató- és képzési
központját. Kisvállalkozások egész sora telepszik
meg az ipari parkban, ahol disztribúciós és
logisztikai tevékenységet kívánnak végezni. A
megélhetés mellett természetesen figyelemmel
kell lennünk a városüzemeltetési feladatok
ellátására is. Folytattuk az elöregedett úthálózat
tervszerű felújítását és az új parkolók kiépítését.
Gyermekintézményeinkben
újracseréltük
az elavult világítási rendszert, melynek
köszönhetően immáron nincs veszélyben
gyermekeink szeme világa, s ezzel együtt negyven
százalékkal kevesebb energiára lesz szükségünk.
Ez részben anyagi megtakarítást jelent, részben
pedig részét képezi az elmúlt évben elfogadott
városi klímastratégiának is. Itt jegyzem meg,
hogy ősszel alapítói voltunk a Klímabarát
Települések Szövetségének. Átadtuk a kertvárosi
tanmedencét, átépítettük a városi sportcsarnok
homlokzatát. Folyamatban van a Bánhidai
lakótelep lakásainak azbesztmentesítése, s
újabb ezer lakás újulhatott meg a panelprogram
keretében. Fesztivál Fúvószenekarunk nemzetközi
aranyminősítést kapott, s a Bányász Táncegyüttes
is elnyerte a legmagasabb hazai minősítési
szintet. Földi Imre átvette a Nemzet Sportolója
címet, a cselgáncsozó Csenoviczki Éva pedig
olimpiai kvótát szerzett. Ezrek részvételével
megemlékeztünk Árpád fejedelem halálának
1100. évfordulójáról. Odahaza a nyár végén
megszületett ötödik gyermekem.
–
Nagyszabású,
közérzetjavító
beruházások elindulását jelentették be.
Tarthatók a vállalt határidők, meglesz-e
az anyagi háttér?

– A Jászai Mari Színháznak is helyet adó
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Népház rekonstrukciója félidőhöz érkezett.
A város patinás épülete a kilencven évvel
ezelőtti szépségét nyeri vissza, miközben az új
épületrészben a legmodernebb színháztechnika
nyer elhelyezést. Egyszerre fog helyet biztosítani
az állandó színháznak, s a kortárs művészeti
csoportoknak. Nézőtere süllyeszthető lesz,
így multifunkcionális közösségi térként is fog
szolgálni. Reményeink szerint az év végi ünnepi
rendezvényeket már ott rendezhetjük meg. A
hárommilliárd forintot meghaladó beruházást
felerészben a központi költségvetés finanszírozza.
Aláírtuk az új strand és fedett élményfürdő
kivitelezési szerződését is. 2009 májusára
tervezzük a két új szolgáltatás elindulását. A
négymilliárdos beruházás anyagi hátterét saját
erőből kell előteremtenünk. Ha nem jöttek volna
a kormányzati megszorítások és elvonások, akkor
nyugodtabbak lennénk, mert adóbevételeink
biztosították volna a fedezetet. Most
viszont adóbevételeink terhére finanszírozzuk
intézményhálózatunkat, s a fejlesztésekre hitelt
veszünk fel. Viszont leszögezhetjük, hogy a
munka mellett kikapcsolódásra is szükség van.

hullámokat. Valahogy úgy van ez, mint amikor a
szülő szeretettel engedi útjára időközben felnőtté
váló gyermekét.
– Egyre-másra települnek új cégek az
ipari parkba. Milyen további tárgyalások
zajlanak ez ügyben?

– Erre a kérdésre az elmúlt másfél évtizedben
sem válaszoltam konkrétan, s a hátralévő két
évben sem fogok. A megállapodások végső
megszületésének előnapjáig köt a titoktartási
kötelezettség. Amikor elkezdtük a tervszerű
gazdaságfejlesztést, a helyi adóbevételeink a
költségvetésünk öt százalékát tették ki, most a
teljes bevétel huszonöt százalékát adják. Ugye
megérti, ha nem akarok kockáztatni. Kétféle
ember van, az egyik csak beszél róla, a másik
pedig cselekszik. Ha megengedi, akkor én
inkább cselekszem, bár annyit azért elárulhatok,
hogy a Bridgestone megkezdte a próbagyártást,
s tavasszal ünnepélyesen is átadjuk a gyárat. Az
amerikai Genesis napelemgyártó üzemet, még
az ugyancsak amerikai BD fecskendőelőállító
gyárat hoz létre az ipari park környei oldalán.
Mindez természetesen foglalkoztatásbővüléssel
jár. De van még egy-két tárgyalás is a tarsolyban.
Tatabánya kiemelt szerepet vállal az egészséges
ivóvíz biztosítását szolgáló berendezések
fejlesztésében, a megújuló energiaforrásokat
előállító technológiák és az egészségügyi
segédeszközök előállításában. Ha úgy tetszik, ez
– 2010-ben nem indul a polgármester- Tatabánya globális szintű küldetése.
választáson. Nem fog hiányozni a helyi
közéleti tevékenység?

– Abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy a város lakóinak bizalmát élvezve már
tizennyolcadik esztendeje dolgozhatok közzétett
polgármesteri programom megvalósításán.
Két alapvető vállalásom volt: a megélhetést
biztosító munkahelyek megteremtése, valamint a
kulturált szórakozási és rekreációs feltételrendszer
létrehozása. Az első alapvetően teljesült, a
második ígéret megvalósítása pedig jó eséllyel
teljesülhet a hátralévő két esztendőben.
Erre szerződtem a közösséggel, s miután a
közös munkát elvégezzük, megkaphatom a
szabaduló levelet. Nagy baj lenne, ha nagyon
ragaszkodnék a polgármesteri székhez, hiszen az
azt jelentené, hogy teljes egészében azonosultam
a vele járó szereppel. Nem azt mondom, hogy
meghozott döntésem nem kelt bennem érzelmi

– Mire számít 2008-ban?

– Először is családom türelmére. Másodszor
a város lakóinak együttműködésére. Ha ez a
kettő meglesz, akkor sikerrel fogjuk befejezni
megkezdett fejlesztéseinket, s talán elő tudjuk
készíteni az „én időm” utolsó két nagy
programját. Egy minőségi szálloda- és konferencia
központot a belvárosban, egybekötve egy
mélygarázs megépítésével és egy színvonalas
sétatér kialakításával. Ezt elsősorban a gazdasági
turizmus erősödő követelése kényszeríti ki.
Valamint a Bányászati Szabadtéri Múzeum
látogatóbarát fejlesztését az Agora-program
keretében, melynek segítségével egy kortárs
kulturális központot valósítanánk meg egy régi
ipari környezetben. Ez még erősen foglalkoztat.
vk

A FIRETRACE TŰZOLTÓRENDSZER
ALKALMAZÁSI TERÜLETEI II.
Azoknál a munkagépeknél, ahol
pld. fűrészáruval, tehát porral történő munkavégzéskor, vagy attól
távolabbi helyeken is fennáll a fokozott tűzveszély, itt is a Firetrace
kínálja a legmegfelelőbb védelmet.
Meg kell említenünk még a laboratóriumi fülkék, berendezések
védelmét is, amelyeket a világ
legnagyobb gyógyszergyárai is
használják. Itt is a Firetrace termék
direkt és indirekt rendszereit alkalmazzák.. A jobb alsó képen a
Használható
személygépkocsik, minden esetben
világ egyik legnagyobb gépjármű
buszok, teherautók, haszongép- megfelelő
véalkatrész gyártó vállalatának, a
járművek motorterének védelmére. delmet biztosít.
magyarországi üzemében lévő,
Az érzékelőcső hajlékonyságának Adataink
véadagológyártó gépsorának indiköszönhetően kiválóan telepíthető delme mindanyrekt védelmének érzékelő- és oltó
akár a zsúfoltabb beépítésű terek- nyiunk érdeke.
palackjai láthatók. Végül, de nem
ben is. A jobb oldali képen egy Az elektromos
utolsó sorban otthonunk védelmészemélygépjármű motorterébe épí- vezérlőeszközöket,
kapcsolókat, ről is ejtsünk néhány szót. A rendtett direkt oltórendszert láthatunk. kábeleket tartalmazó szekrények, szer egyedülálló megoldást kínál a
Az iparban is nagy szükség van a csatornák nagy tűzveszélyt jelen- nappaliban a kandalló körül, vagy
termékre, gondoljunk csak a ke- tenek. Az érzékelő
akár a konyhában a
mencékre, CNC-maró, csiszoló, csőrendszerrel, a kisütő környékén is.
fúró- és vágóeszközökre, ahol nagy váló tulajdonságának
a tüzek keletkezésének esélye.
kihasználásával, már
a kis tüzeket is gyorÖsszegezve
tehát,
Ma a gyárakban előforduló elekt- san lehet érzékelni.
a Firetrace tűzérzéromos tűzesetek oltására is ezek az Mérettől függően,
kelő és oltórendszeoltórendszerek a legalkalmasabbak az előbb említett
rek számtalan terüleA számítástechnika robbanásszerű helyeken akár direkt
teken alkalmazhatók
fejlődése egyre jobb hardware vagy indirekt rendbiztonsággal, essen
környezetet kíván. A rendszer szerrel lehet védeni.
szó az élet szinte
a kisebb szerver szekrényektől A baloldali képen
bármely területének
a nagyméretű szerver szobákig egy indirekt megoltűzvédelméről.
dást látunk.

Az előző cikkünkben már beszámoltunk a tűzoltórendszer tulajdonságairól, kiváló adottságairól, előnyeiről.
Ismertettük a működését, a közvetett és a közvetlen
oltástechnológiát. Most azonban azokat az alkalmazási területeket szeretnénk megmutatni, ahol ezek
a rendszerek kiválóan használhatók. Számtalan olyan
tűzveszélyes területen alkalmazhatók, ahol szükség van
az értékek védelmére. Az érzékelőcső bármilyen környezetben kiválóan működik, a hozzá tartozó tűzoltókészülék pedig valamennyi használatos tűzoltóanyaggal
tölthető. A felhasználási területek skálája
igen széles.

TOVÁBBI, RÉSZLETES INFORMÁCIÓKAT
WWW.FIREDETEC.HU WEB OLDALON,

A

FIRETRACE

A

TERMÉK HIVATALOS MAGYARORSZÁGI
KÉPVISELETÉNÉL A

FIREDETEC KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.-NÉL
(2851. KÖRNYE, KOLTÓI U. 9.
TELEFON : 06-20-9220-654) KAPHATNAK.
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DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ VÁROS
A VELENCEI-TÓ KAPUJA

Sokan már temették, de az ősszel lelassuló, sításhoz szükséges költségek saját
szinte megállni látszó építkezés a fagyos télben egy csa- forrásaira.
pásra lendületessé vált. A velencei Termálpart épületegyüttes
Az iskolaépítés mellett a másik nagy
előreláthatólag júniusban kezdi meg működését.
pályázat, a Velencei-tó Kapuja elVelencén ugyanakkor nem csak ez, kategóriájában 2006. januárjában nevezésű terv. Ez egy olyan nagyszaa három éve talált termálvízre épü- Magyarország vezető települése lett. bású beruházást jelent, ami valóban
lő, mintegy hatmilliárdos vállalkozói A mércét a város vezetői és lakosai megváltoztatja Velence arculatát és a
tókörnyék idegenforgalmát. Ugyanberuházás bizonyítja a töretlen nagyon magasra állították.
csak idén nyolc kistérségi település
fejlődést. Mert bár a város jövője
szempontjából nagyon is fontos a 2007-ben sokan úgy érezték, lelas- összefogásával pályázatot nyújtanak
Termálpart fürdő, étterem és szálloda sult a fejlődés Velencén. A valóság- be egy milliárdos költségű, a kistérlétrejötte, a település más területen is ban ugyanakkor, ha nem is látványos, ségi központ területén létesítendő,
szépen formálódik.
de mindenképpen eredményes mun- teljeskörű egészségügyi szolgáltatást
ka folyt. Igaz, a számtalan pályázat nyújtó szakrendelő létrehozására és
A város sikeres éveket tudhat maga előkészítése, a város mindennapi lesz műfüves sportpálya is.
mögött. 2000-ben a virágos Ma- üzemeltetése nem olyan érdekes,
gyarország győztesei lettek még a mint egy magasra törő épület létre- A kisebb, de az életminőséget javító
intézkedéseket, munkálatokat szinte
falvak kategóriájában, egy évvel hozása.
felsorolni is nehéz. A parti sétányok
Érdemes megemlíteni, hogy számta- karbantartása, padok, szemetesek
lan más hazai településsel ellentét- cseréje, az allergén anyagokat repben Velence működési hitel nélkül tető nyárfák kivágása, más fajtákkal
vészelte át a megszorító intézke- helyettesítése, az utcák egy részének
déseket, nem kellett intézményeket egyirányúsítása, a zöld területek karbezárni, ráadásul az iskolabezárások bantartása, védelme, az egészségügyi
idején egy olyan, a huszonegyedik ellátás magas szintű működtetése
századi igényeknek megfelelő, két mind a velencei lakosok érdekeit
tannyelvű iskolát építtetnek, ami jó szolgálja.
ideig szolgálja majd a mind népesebb A kisvárosban évtizedes hagyománya
gyereksereget. A tizenhét tantermes van a nyári zenés rendezvényeknek,
iskola valóban hosszú távú megoldást szabadtéri színháznak. De látványojelent. A 2009-ben kezdődő tan- san szaporodnak a civil csoportok is.
évben várhatóan már ott folyik majd Sokakat vonz a női torna, a nyugaz újtelepi alsósok és város összes díjasok számítógépes tanítása vagy
éppen a gerinctorna, társas tánc,
felsőseinek a tanítása.
az ifjúsági klub programkínálata. A
később európai ezüstérmesek. Az
A város pályázatot nyújtott be városban jól szervezett polgárőrség
időközben várossá lett település laaz építkezés költségeinek fede- működik.
kossága évente újabb száz-százötven
zésére, és emellett egymilliárd A Termálpart fürdő új színt, még
emberrel gyarapodik, és lélekszáma
forint értékben fejlesztési célú több lakost és vendéget hozhat Vemár messze meghaladja az ötezret.
kötvényt bocsátott ki, ami bősé- lencének, ahogy a wellnesz együttes
Útjainak zöme aszfaltozott, közvilágesen ele-gendő lesz az iskolaé- látogatói is egy fejlett infrastruktúrájú
gítása kiváló.
pítés pályázatának önrészére, és város szolgáltatásait élvezhetik majd.
a 2007-ben előkészített nyolc, E kölcsönhatás lehet Velence jövőjéA Központi Statisztikai Hivatal
részben már benyújtott, egyenként nek egyik záloga.
felmérése szerint Velence a lakosMáté G. Péter
ötven-százmilliós projekt megvalóságszám-arányos besorolás szerinti
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KÖLTÖZZÖN, FEKTESSEN BE,
VAGY PIHENJEN VÁRPALOTÁN!
Ezekkel a hívószavakkal egyre többek figyelmét
kelti fel Várpalota új vezetése. Polgármesterük,
Németh Árpád és fiatal csapata mindössze egy esztendeje került a város élére, de munkájuk máris sok látványos,
gyakran kézzel fogható eredményt produkált. Örömmel adták
hírül, hogy négyéves programjuknak eddig nem a negyedét, hanem annál jóval többet sikerült teljesíteniük. Nézzük, mi minden valósulhatott meg!
– Milyen
voltak?

pályázati

lehetőségeik

– Komoly pályázatok egyszerűen nem
voltak, így nem is igazán tudtunk nyerni
– kezdte évértékelőjét Németh Árpád. Ez
alól az egyetlen üdítő kivétel az útfelújítás
volt, ahol viszont a megyéből mi nyertük a
legtöbb támogatást. Összesen 5 pályázatot
nyújtottunk be, ebből 3 lett nyertes. Valamennyinél fontosnak tartottuk, hogy az utak
mentén a járdák is megújuljanak, hiszen csak
így van értelme egy ilyen beruházásnak.

– Méghozzá nem is keveset! A Pannónia
Motorgyár összeszerelő üzemének Várpalotára telepítése körülbelül 15-20 új munkahelyet teremt majd. Az idén tavasszal
pedig egy új-zélandi vállalat beruházása is
megkezdődik, s 2009 II. negyedévében
már a termelés is beindulhat. Ez nem csak
pluszbevételeket jelent a városnak, de
160 új munkahelyet is.
Megtartottunk továbbá 340 munkahelyet
azzal, hogy az egykori alumíniumgyárat,
sikerült megmenteni. A jelenleg Inotal
Kft. néven működő cég új tulajdonosainak
építményadó-fizetési haladékot adtunk, így
esélyt kaptak a talpon maradásra.
– Milyen beruházások, felújítások,
fejlesztések történtek?

Igazán nagy sikernek könyvelhettünk el a
Palota–Inota összekötőút felújítását, mely
1997-ben épült, de sajnos megsüllyedt.
Mint kiderült a 10 éves garanciaidőből
már csak 3 hónap maradt, de nekünk ez is
elegendő volt, hogy érdekeinket érvényesíteni tudjuk. Így az utat 15 millió forintból
nem a városnak kellett rendbe tennie.
– Várpalotán évek óta cél új munkahelyek teremtése. Sikerült-e valamit
előrelépni?
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– A panel-program keretében sikerült
egy 60 lakásos társasház felújítása, hőszigetelése. Külön öröm volt számunkra,
hogy a Közüzemi Kft. – a város saját
vállalata – nyerte a közbeszerzést, így a
helyi foglalkoztatás mellett az adóforintok
is ide gurulnak vissza. Költségvetésünkben sikerült keretet találnunk járdák,
gyalogátkelők, gyaloghidak megújítására,
akadálymentesítésére. Több iskolát,
óvodát, városi bérleményt sikerült felújítanunk. A Sportcsarnokban a mennyezetbe
süllyeszthető kosárpalánkot szereltünk.
A modern technikának köszönhetően
így naponta plusz 1 órával lehet többet
sportolni, hiszen nem kell az elpakolására
ennyit ráfordítani.
A világban egyedülálló projektünk egy
200 m2 területű, 6 méter magas játszótér-komplexum, melyet a gyerekek 2-12
éves kor között használhatnak. A játékok

úgy vannak kialakítva, hogy a kicsik fel sem
tudnak jutni azokra a szintekre, amelyek
nem nekik valók. A játékvárat a világhírű
svéd Hags játékgyártó mint referenciajátszóteret készített el a számunkra, így
nagyon kedvező áron jutottunk hozzá, az
ugyancsak kedvező lízinget pedig kedvenc
bankunk biztosította számunkra. A játszótér különlegessége, hogy a játékvárból
rálátni az igazi várra, s természetesen onnan
is látható a játszótér, amely magát a várat
mintázza.
Ingatlanba is beruháztunk. A célunk
az volt, hogy jól tudjuk területeinket
hasznosítani, és jó helyre tegyük a város
pénzét. 112 hektár erdőt vásároltunk, azt
a területet, amelyet évtizedeken át eddig
is a kikapcsolódásra, a sportra használtunk,
csak mindeddig bérleti díjat kellett érte
fizetnünk. Természetesen ide komoly beruházásokat is tervezünk.
Terveink szerint átadunk egy világszínvonalú saját sörgyárat is, amely az Alsóinkám
városrészében önkormányzati indíttatású
szolgáltató központban kap majd helyet.
– Rengeteg új rendezvény volt 2007ben a városban. Milyenek a visszajelzések?

– Sikerült több új, hagyományteremtő
rendezvényt meghonosítanunk. Ilyen például a vadászati kultúra napja. A szervezők
annyira meg voltak elégedve, hogy állandó
helyszínné választottak bennünket, sőt
most már kétnapos lesz a program.
Nagyon nagy sikere volt a Mátyás, az
igazságos elnevezésű rendezvényünknek,
amely az idén is háromnapos lesz, s miután
Mátyás királyunk 550 éve lépett trónra,
ennek tiszteletére egy Mátyás képeskönyvet és egy hozzá tartozó CD-t is megjelentetünk.
Sok mindent történt tehát egy év alatt
a városunkban. Igen nagy eredményként
értékeltük, hogy a mai nehéz gazdasági
helyzetben sikerült stabilizálni városunk
költségvetését.
Cseh Teréz

FÉL ÉV MÚLVA NYIT
A VESZPRÉM ARÉNA

előtt 400 m2-en lehet korcsolyázni, de én
Első évét értékeli Veszprém polgármestere. Debúgy gondolom, hogy mindenből akkorát
reczenyi János bátran vállalja, hogy még tanulja
szabad építeni, amekkorát kényelmesen,
a polgármesterséget, ám határozott elképzelése van
a zsúfoltságot elkerülve lehet használni. A
arról, hogy a városvezetés milyen hozzáállást kíván.
tavalyi év során még béreltük a műjeget,
– Milyen tapasztalatokkal zárja az részéről megfogalmazott igény: hogy tegye de az idén már a Veszprémi Közüzemi
első évét?
szorosabbá a gazdasági társaságokkal való Zrt. építette meg, így a város tulajdona.
– Kevesen tudják, hogy közel húsz évet együttműködést, a képzések közelítsenek Ha már a terveknél tartunk, idén teljeskörű
dolgoztam a tanácsi rendszerben, majd a a helyi szakemberigényhez, így fiataljaink szennyvízrendszer, temetői közvilágítás és a
megyei önkormányzat és városi képviselői helyben tudjanak munkát vállalni, és a sétányok bútorozása a terv, illetve a hulmunka következett. Az építőipari techniku- városban maradjon az a szellemi többlet, ladékkezeléshez szükséges infrastruktúrának
si végzettségemen kívül államigazgatási dip- amely az egyetem falai közül kerül ki. Kü- is el kell készülnie legkésőbb 2010-ig.
lomával is rendelkezem. Ez a szakmai, ta- lön öröm számomra, hogy kezdeményezői A regionális pályázatok eredményeként
pasztalati bázis az, amelyre támaszkodha- lehettünk a Királyi Városok – Esztergom, kétszáz milliónyi jut majd fejlesztésre, a Kotok, emellett sokat köszönhetek a kollé- Tata, Székesfehérvár és Veszprém – együtt- lostorok és kertek a veszprémi vár tövében
gáimnak, hiszen együtt, lelkiismeretesen, működésének. A fentieken túl folyamatos elnezvésű pályázaton pedig 1,1 milliárdot
a megfelelő alázattal látjuk el feladatainkat. ipari fejlődésről számolhatok be, az Északi nyert a város, amelyet 2009 végére kell
megvalósítani. 2008 júliusában pedig
Magyarország túl kicsi ahhoz, hogy érvényt
szerezhessenek partikuláris érdekek, és az
Európai Uniót sem érdekli, hogy ki kivel
torzsalkodik. Itt, Veszprémben igyekeztünk az elmúlt időszakban megerősíteni a
regionális kapcsolatainkat.
– Székesfehérvár polgármesterével, Warvasovszky Tihamérral emberileg is sikerült
megtalálni a közös hangot, amely nem azt
jelenti, hogy mindenben egyetértünk, de
igyekszünk megtalálni a közös nevezőt. A
közeljövőben tervezünk egy négyszemközti
egyeztetést a két város együttműködéséről,
amelynek témája lesz a multifunkciós csarnok is, hiszen a Veszprémi Aréna a nyáron Iparterület kibővült, és a néhány éve kiala- átadhatjuk az ország második legnagyobb
nyit, ugyanakkor Székesfehérvár is tervez kult déli ipari városrész is esztétikus, szinte rendezvénycsarnokát, a Veszprém Arénát,
Expó Csarnokot. A kormány és az unió ál- arborétum jellegű, amely azért fontos, mert amely sportrendezvényeknek, konferencital sem képviselt törekvés, hogy 40 km-en jelzi; a gyárnak is fontos a környezete, a áknak, koncerteknek, divatbemutatóknak,
belül azonos funkció épüljön, hiszen nem tőke nem csak a profitszerzést tartja fontos- kiállításoknak ad majd otthont. A 2000
m2-es küzdőtér megfelelő helyszín autós,
lehet biztosítani a kihasználtságát. Ezért nak, hanem integrálódik a város életébe.
lovas programokhoz, téli-nyári jégrevükfontosnak tartom tisztázni, hogy Veszprém
–
Jövő
évi
tervek?
höz, a 650 m2-es előcsarnok pedig kisebb
hogy tud bekapcsolódni a fehérvári elkép– 2008. január 1-jétől a veszprémiek szá- rendezvények impozáns helyszíne lehet.
zelésekbe.
– Veszprém a régió kiemelt tudásközpont- mára részben ingyenessé tettük a parkolást. Nagy hangsúlyt kívánok feketetni a jövőja, élen a Pannon Egyetemmel. 2007-ben Terveink szerint nyolcsávos, országos verse- ben is arra, hogy jó legyen Veszprémben
lépett hivatalba az új rektor, dr. Rédey nyek megrendezésére alkalmas uszoda épül, élni, veszpréminek lenni – ez nyilvánuljon
Ákos, akivel kiváló a város kapcsolata. amely egyben strandként is üzemel. Ez a meg a közéletiségben, az emberek viselkeA Pannon Egyetem felé alapvetően két el- város lakóinak régóta jogos elvárása. Kie- désmódjában, a szellemiség gondozásában,
és abban, hogy megállítjuk a város hatávárást fogalmaztunk meg – hogy betöltse a melném, mert külön büszke vagyok rá, hogy
2
másodjára
is
megépítettünk
egy
600
m
-es
rában a politikai gyűlölködést.
„híd“ szerepét Székesfehérvár és Veszprém
műjégpályát.
Viszonyításul:
az
Országház
Vitkóczi Éva
közt, illetve a város és a veszprémi cégek
Regio Regia 2008. január

57

ZIRC, A BAKONY FŐVÁROSA

foglalkoztatója. Az Idősek Napköziotthona épületének felújítása és akadálymentesítése szintén pályázati forrás támogatásával
valósult meg. Folytatódott a Veszprém és
Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési
Társulás beruházásában a Kohéziós Alap
támogatásával a szennyvíztisztító telep
rekonstrukciója és bővítése, Tündérmajor,
– A 2007-es év költségvetési koncepci- Kardosrét városrészek szennyvízcsatornaója 188 millió forintos hiánnyal számolt, hálózatának kiépítése. Befejeződött az új
a költségvetés egyensúlyának megteremtése
érdekében a működési kiadásaink lefaragását és bevételeink növekedését eredményező döntéseket kellett meghoznunk. A
működési kiadások csökkentése érdekében
jelentős létszámleépítéseket voltunk kénytelenek végrehajtani intézményeinknél és
a polgármesteri hivatalban. A dologi kiadások esetében a mozgásterünk évek óta
meglehetősen szűkre szabott, ezen a téren
jelentősebb megtakarításokat csak a gazdaságosabb működtetés lehetőségét biztosító
fejlesztésekkel lehet elérni, amelyek előkészítése megtörtént a múlt évben.
Az alapfokú művészetoktatási feladatok
(zeneiskola) térségi ellátását a Veszprém autóbusz-pályaudvar ROP-os pályázati
Megyei Önkormányzat, a szintén tér- támogatással megvalósított beruházása.
ségi feladatot ellátó szociális szolgáltató Szintén régiós támogatással kisebb mértékű
intézményünk feladatait a Zirc Kistérség útfelújítás is történt.
Többcélú Társulása vette át. Az alapfokú
oktatási feladatok ellátására intézményfenn- – Milyen munkahelyteremtésre, vagy
tartó társulásokat hoztunk létre Bakonybél, -megtartásra irányuló lépéseket tudPénzesgyőr, Lókút önkormányzataival. tak tenni?
Tíz önkormányzat részvételével jött létre – Zirc munkaképes lakosságának 50%-a
a mozgókönyvtári feladatellátás, melyben ingázó életmódra kényszerül, így a meglévő
intézményünk szolgáltató könyvtárként munkahelyek megtartása és újak létesítése
vesz részt. Az intézményi átalakításokkal rendkívül fontos feladat. A munkahely
kiegészítő normatívák igénybevételének le- teremtésnek Zirc esetében két iránya lehet,
hetőségét teremtettük meg, így egy jobban az egyik az iparfejlesztés, melynek alapfeltétele a megfelelő ipari terület kialakítása.
finanszírozható struktúrát alakítottunk ki.
Ennek érdekében elkészíttettük a Zirci Ipari
– Jelentősebb 2007-es beruházások Park bővítését megalapozó infrastruktúra
pályázati pénzekből, vagy önerőből, fejlesztés terveit, melyet pályázati forrás
egyéb fejlesztések, útépítések, stb..? támogatásával szeretnénk megvalósítani.
– Az elmúlt évben jelentős beruházások A fejlesztéssel párhuzamosan kell, hogy
valósultak meg a szociális ellátás infrastruk- működjön a park sokkal határozottabb,
túrájának kialakítása és megújítása terén. átgondoltabb marketingjének kialakítása.
Áprilisban került átadásra a HEFOP A munkahely teremtés másik, jelentős tartámogatásával megvalósított Segítő Kezek talékokkal rendelkező területe a turisztikai
Háza azaz a csökkent munkaképességűek szolgáltatások tudatos és tervszerű, a térség
– Milyen nehézségek és milyen
eredmények jellemezték a tavalyi év költségvetését?
Voltak-e gondok az intézmények működtetésével, sor került-e jelentősebb
– kényszerű – operatív beavatkozásra a struktúrában?

58 Regio Regia 2008. január

adottságaira jobban építő fejlesztéséhez
köthető. Az összehangolt közös gondolkodás érdekében az elmúlt évben létrejöttek
mind települési, mind kistérségi szinten a
stratégiai tervezést megvalósító, a szolgáltatók és az önkormányzatok képviselőiből
álló turisztikai munkacsoportok.
– 2008-as tervek, főbb stratégiai
irányok…?

– 2007 több területen az előkészítés, a
tervezés éve volt. Az EU-s pályázati lehetőségek megnyílásával 2008. reményeink
szerint az új beruházások elindításának éve
lehet. Az alapfokú oktatási infrastruktúra
fejlesztésére Bakonybéllel és Pénzesgyőrrel
együtt nyújtottunk be pályázatot, négy
rendkívül leromlott állapotú feladat ellátási
hely felújítására, bővítésre, átalakításra.
Tulajdonos önkormányzatként részt vettünk
a fenntartó megyei önkormányzat által a
III. Béla Gimnázium Művészeti Szakközép
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
infrastruktúrájának fejlesztésére benyújtott
pályázat előkészítésében. A Veszprém
Megyei Önkormányzattal és a Ciszterci
Renddel partnerségben tervezzük közös
turisztikai fejlesztés keretében pályázati támogatással megvalósítani a Bakonyi Természettudományi Múzeum új kiállító terének
megépítését, a Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház, a Rákóczi tér
és az apátsági előkert megújítását. Az
aktív kórházi ellátás zirci megszűnésével
még fontosabbá vált a térség betegeinek
egészségügyi ellátásokhoz történő egyenlő
esélyű hozzáférésének javítása, ezért fontos
célunk az emeltszintű járóbeteg-szakellátás
fejlesztésének pályázati támogatással történő megvalósítása. Ez évben is szeretnénk
folytatni a belterületi közúthálózat felújítását, kerékpárút építésére szintén pályázni
szeretnénk. Terveink között szerepel Akli
városrész szennyvízelvezetési és kezelési
rendszerének kialakítása, a zirci csatorna
hálózat felújításának megkezdése, az ivóvíz
hálózat folyamatos korszerűsítése, közművelődési tereink pályázati lehetőségek függvényében történő megújításának ütemezett
folytatása.

Kamara

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A SIKERES
PÁLYÁZATOK ÉRDEKÉBEN!
A pályázati lehetőségek száma folyamatosan növekszik helyi, regionális és országos szinten egyaránt.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy kevés kis- és középvállalkozás
tud pályázni, támogatáshoz jutni, mivel nem rendelkeznek pályázatíró
szakemberekkel. Nagyon sok vállalkozás szakosodott már a pályázatírásra, különböző felkészültséggel, feltételekkel és árral. Egy külső
cég megbízásakor körültekintően kell eljárni és sajnos sok esetben a
befektetett pénz nem térül meg soha.
A kiváló referenciákkal rendelkező, ICT EURÓPA TENDERHÁZ
Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel már 2 éve kapcsolatban
áll kamaránk. Idén is egy előnyös ajánlattal keresték meg kamaránkat,
melynek eredményeképpen 2008. február 1-jétől megújítjuk együtt-

működésünket a megyei kis- és középvállalkozások érdekében.
AZ ICT KFT. A KEMKIK TAGJAI SZÁMÁRA (AMELYEK MEGFELELNEK A PÁLYÁZATI KIÍRÁSNAK), A PÁLYÁZATÍRÁSI DÍJBÓL 20%
KEDVEZMÉNYT AD, VALAMINT A NEM KAMARAI TAGOK ESETÉBEN IS
10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍT A KAMARÁN KERESZTÜL JELENTKEZŐ
VÁLLALKOZÁSOKNAK.
Az ICT Európa Tenderház Kft. részletes bemutatkozó anyaga megtalálható honlapunkon (www.kemkik.hu).
A kis- és középvállalkozók számára kiírt pályázati lehetőségekről
folyamatosan tájékozódhat honlapunkon. Konkrét fejlesztési elképzeléseivel keresse kollégáinkat. Pályázati tanácsadás: Scheib Erika
34/513-016, Vértesi Gabriella 34/513-023

VAS-ÉS FÉMIPARI KLASZTER ALAKULÓ ÜLÉSE!
VEGYEN RÉSZT ÖN IS A MUNKÁJÁBAN!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (KEMKIK), a Tatabánya Megyei Jogú Város
Gazdaságfejlesztő Szervezete Kht. (GFSZ. KHT.), Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (RVA) és az
ITDH Közép-dunántúli Regionális Képviselete a térségi kis- és középvállalkozások bevonásával megalakította a Vas-és Fémipari Klasztert,
mely alakuló ülését 2008. február 13-án 10 órakor tartja a KEMKIK
Székházában (Tatabánya, Fő tér 36.)
A klaszter célja megfelelni a nemzetközi elvárásoknak, javítani a versenyképességet, és növelni a multinacionális cégekhez történő beszállítói
tevékenységét, hozzájárulni a vállalkozások piaci sikereihez.
Jó szervezéssel, a tagvállalkozások összehangolt energiáival növelhető az
üzleti és a műszaki-technológiai hatékonyság. Ez a szerveződés kitűnő
lehetőséget biztosít az azonos területek költséghatékony racionalizálására,
magasabb szinten szervezett piaci növekedésre és korszerű logisztikai rendszer alkalmazására.
A klaszter által a tagok számára nyújtható szolgáltatások és előnyök
többek között az egységes érdekképviselet, erősebb érdekérvényesítés,
piackutatás, információszolgáltatás, pályázatfigyelés, pályázati források
hatékonyabb kihasználása, projektgenerálás, fejlesztési tevékenység segítése, partnerkapcsolat kiépítésének segítése, kiállításokon, vásárokon való
részvétel segítése, közös szakmai kiadványok megjelentetése, logisztikai
szolgáltatások elérhetősége.
A kezdeményező társaságok a klaszter létrehozásának és működésének
céljából pályázni kívánnak a „KDOP 2007-2008. évi Akcióterv Re-

gionális Gazdaságfejlesztés prioritásának 1.2.1. Vállalkozói alapú stratégiai együttműködések, hálózatok, klaszterek létrejöttének és fejlődésének
ösztönzése” alapján meghirdetésre kerülő forrásra. Az így megpályázható
támogatás mértéke várhatóan minimum 15 millió, maximum 150 millió Ft
között alakul.
A klaszter nyitott, bárki, a megalakulás után is bekapcsolódhat a munkájába, csatlakozhat programjaihoz.
Az alakuló ülés programja:
• Köszöntés – a klaszter tagjainak bemutatkozása
• Tájékoztató a klaszter előkészületeiről
• Az éves munkaterv elkészítése
• A klaszter alapító okiratának aláírása
• Egyebek
Várjuk további érdeklődők jelentkezését az alábbi elérhetőségeinkre:
Telefon: 34/513-010, 34/513-014
E-mail: kemkik@kemkik.hu.
ADÓVÁLTOZÁSOK 2008.
Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy kamaránk honlapján – www.kemkik.hu
megtalálható a 2008. január 21-én és 23-án a 2008. évi adóváltozásokkal
kapcsolatban tartott rendezvények előadásainak összefoglalója:
• A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások: Széll
Zoltánné előadása
• Változások a társasági adóban és a különadóban 2008-tól: Csathné Solymár
Katalin előadása
• A személyi jövedelemadóról szóló törvény fontosabb változásai 2008. évre:
Lepsényi Mária előadása
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IGAZGATÓVÁLTÁS
A TISZTI KLUBBAN, TATÁN
Közel kétéves igazgatóságáról mondott le a minap Gárdos Éva,
aki Tatán a Helyőrségi Klubot vezette mindeddig. Személyes
okok miatt kellett búcsúznia, a képzeletbeli marsallbotot pedig
Domonkos Ágnesnek adta tovább, aki helybéli lakos, évtizedek
óta dolgozik az oktatás, népművelés területén.

IGAZGATÓVÁLTÁS

Mintegy két évig igazgatta a Helyőrségi
Klubot Tatán Gárdos Éva, aki, miután
átvette az irányítást Kemecsi Lajos nyugállományú ezredestől, hamar megszerettette magát munkatársaival és partnereivel
egyaránt.
Általános megelégedésre végezte a munkáját, ám személyes okok miatt kénytelen
volt megválni Tatától, és helyére – éppen
az ő javaslatára – január 15.-ével Domonkos Ágnest nevezték ki igazgatónak.
Az új vezető Budapesten született, és
a Leőwey Klára Gimnáziumban érettségizett. Első diplomáját Szombathelyen,
a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán
művelődésszervező szakon (PR szakirány)
szerezte, majd Pécsett a Tudományegyetemen végzett oktatásszervezőként.
Dolgozott Budapesten a Várostervező
Intézetnél,
egyebek mellett
Ta t a b á n y á n
az ÉDV Rt.
igazgatóságán,
Tatán pedig a
Magyary Zoltán Művelődési
Központban.
Az új igazgató
tervei
között
szerepel, hogy
az eddigi tevékenységek metodikáját meg-,
az
életképes
tevékenységeket
pedig fenntartsák. Elsősorban
a helyi dandár
állományát el60 Regio Regia 2008. január

illetve becsábítsák az intézmény kulturális
életébe akár aktív résztvevőként, akár
kulturális, szórakozási igényeiket kielégítve. Természetesen kiemelt szerepe van a
már jól működő szakosztályoknak csoportoknak, illetve a város más intézményeivel
való kapcsolattartásnak is.

ÉVZÁRÓ –

ÉVNYITÓ KÖZGYŰLÉS

A helyőrségi klub ad otthont többek
között a Honvéd Bajtársi Klubnak is,
amely szervezet a minap tartotta meg
a tavalyi évzáró, illetve az idei évnyitó közgyűlését. Az összejövetelen
mások mellett részt vett Sipos Géza
nyugállományú ezredes, a BeOSz elnöke, Zsigmond Kálmán ezredes, a
25. Klapka György Lövészdandár parancsnokhelyettese, Tatai Tóth András
országgyűlési képviselő, Májer János

őrnagy, a MH Nyugat-magyarországi
Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka is – tudtuk meg Sárközi József
nyugállományú ezredestől, a Honvéd
Bajtársi Klub tatai elnökétől.
Azt is elmondta, hogy a közgyűlés elé
terjesztette a vezetőség a 2007. évi feladatok végrehajtásáról, költségvetéséről,
az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről
szóló beszámolóját, és a jelenlévők megismerkedhettek a 2008-as évre tervezett
programokkal, s nem utolsó sorban az
éves tevékenység várható költségvonzatával.
A meglehetősen hosszúra nyúlt közgyűlés
egyik kiemelkedő pontja az esemény vége
felé volt, ugyanis tizenhat ember elmúlt
időszakban végzett munkáját ismerték el.
Köztük Sárközi József vehette át Kovács
ezredestől a HM Nyugat-magyarországi
Parancsnokságának emlékplakettjét és
oklevelét egyrészt a saját, másrészt pedig
ugyanezen elismerést a Honvéd Bajtársi
Klub részére is.

Berg Endre

Eredményesen zárult a kortárs könnyűzenei konferencia Nagyigmándon
A nagyigmándi művelődési ház adott otthont az I. Országos
Kortárs Könnyűzenei Konferenciának, amelyet az Amaranth
zenekar összefogásban szervezett 2008. január 18-án, a magyar kultúra napja alkalmából. A szervezésben közreműködött
a tatabányai Peron Music Alapítvány, melynek munkatársai
már több hasonló konferencia szervezésében dolgoztak. A
konferencián hat olyan civil szervezet, egyesület mutatkozott
be, amelyek célul tűzték ki a hazai zenekarok támogatását, a
kortárs könnyűzene népszerűsítését.
Elsőként Balogh Attila, az Amaranth
zenekar vezetője köszöntötte a jelenlévőket, majd Körmendi Csaba,
Nagyigmánd alpolgármestere nyitotta
meg a konferenciát. A rendezvényen
részt vett Mészáros Miklós, Nagyigmánd önkormányzati képviselője
is, az ifjúsági, művelődési és sport
bizottság elnöke. Cserteg István, a
Peron alapítvány ügyvezetője beszélt
a konferencia céljairól, elmondta, fontosnak tartja, hogy ezek a szervezetek
megismerjék egymás munkáját, és
egységesen, közösen gondolkodjanak
egy-egy nagyszabású projekt megvalósításán.
A szervezetek között bemutatko-

zott a Tatabányai Zenészegylet, a
Kanizsai Rockzenéért Alapítvány, a
balatonboglári Helyiérték Egyesület,
a komáromi Fülke Zenei Egyesület és

a Magyarock Dalszínház, valamint a
Peron Music Alapítvány.

Magazin

DUNÁNTÚLI ROCKGÁLÁT TERVEZNEK
A bemutatkozások után közös ötletbörzét tartottak a szakma képviselői,
amelyek között a súlyozás módszerével
néhányat külön is kiemeltek. Így például mindenki egyet értett abban, hogy a
konferencia hasznos kezdeményezésnek

bizonyult, amit folytatni kell. Az is
biztossá vált, hogy a jövőben Nagykanizsa, majd pedig Balatonboglár
ad helyet a rendezvénynek. Ami a
nagyközönség számára még fontosabb,
hogy közös összefogással életet adnak
egy nagyszabású rendezvénynek, amely
a Dunántúli rockgála nevet kapta.
Balogh Attila, szervező elmondta:
– Nagy kihívás volt számunkra egy ilyen
konferencia megszervezése, úgy érzem,
maximálisan elérte célját a rendezvény,
és ami a legfontosabb, hogy sikerült
egy olyan kezdeményezést elindítani,
aminek nem csak folytatása lesz, de
várhatóan nagyon komoly eredmények
is kövezik majd az útját.
A napot a harmadik évnyitó rockfesztivál zárta, ahol fellépett az M nélkül, az
X-Kharon, az Amaranth, az Agregator,
végül a Golden Rock Band fergeteges
koncertjével ért véget a magyar kultúra
napja Nagyigmándon.

Cserteg I.
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MINŐSÉGI MUNKA A BESZÉDJAVÍTÓ INTÉZETBEN
A fehérvári és kistérségi szolgáltatások ellátásához személygépkocsit kapott az intézet

sem tudóként kezdte az évet. A szakmai felkészültség, hit, lelkesedés mellett
a feltételek megteremtése és javítása is
szükséges. Mint az intézmények többsége,
ők is állandóan pályáznak. Az Oktatási
Minisztériumtól 2 millió Ft-ot nyertek most
gépkocsi vásárlásra.
Az autó kulcsát jelképesen a polgármesterláthattunk a térség óvodáiból, iskoláiból. ként és a térségi tanács elnökeként is jelen
A többnyire kudarcélménnyel érkezők lévő Warvasovszky Tihamér adta át. Kiemelszinte kicserélődnek, megnyílnak, kommu- te köszöntőjében, hogy óriási teljesítmény
nikálni kezdenek az egyéni és kiscsoportos

Múlt héten ünnepélyes keretek közt adta át Warvasovszky Tihamér polgármester a Beszédjavító Intézet kollektívájának a
munkájuk feltételeit javító személyautó kulcsát. A szervezet
feladatai jelentősen megnövekedtek azáltal, hogy a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó 16 település
beszédhibás gyerekeinek fejlesztése és a fehérvári dislexiások
gondozása is hozzájuk került.
Gárdonyiné Kocsi Ilona igazgató áttekintést adott a Székesfehérváron és a
térségben folyó munkájukról. Kiemelte,
hogy az immár harmadik szolgálati jármű
a logopédusok „házhoz menetelével” az
esélyegyenlőség biztosítását segíti.
Az éppen nagykorúságát ünneplő – 18
éve működő – intézmény 2005-ben 670
óvodást és iskolást látott el, most az első
féléves számadat már 1116 főre emelkedett az ellátási körzet és a szolgálatok körének növekedésével. Jelenleg 72 kezelő
helyiségben folyik a munka 28 logopédus,
7 technikai dolgozó, s a részmunkaidőben
foglalkoztatott fül-orr-gégész és pszichológus szakorvos közreműködésével. Sikerült
elérniük azt, hogy a tünetmentes és lényegesen javult eredményeik 50-60%-os
mutatójúak legyenek.
A minőségbiztosításban elért eredményeikre a legbüszkébbek. „Jól megfelelt” minősítésű pályázatukkal több mint 2,5 millió
forintot fordíthattak minőségi bérként a
munkatársak tevékenységének elismerésére.
A mindennapi munkájukba egy kisfilm
engedett betekintést, ahol sokoldalú,
mozgásos, játékos fejlesztő foglalkozásokat
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fejlesztések révén. Különleges kezdeményezés, hogy a szomszédos Árpád utcai
óvodában 12-15 súlyos beszédhibás
gyermekkel külön csoportban foglalkoznak
az óvónők és logopédusok. Közülük hat kicsi énekkel, verssel szerepelt úgy a mostani
kis ünnepségen, hogy hármójuk megszólalni

Székesfehérvár és 16 másik település ilyen
igényes, heti két foglalkozást is biztosító
ellátása. Főleg a térség szenvedett eddig
e szakszolgálat hiányától, s most az ottani
gyerekek is esélyt kaptak a beszéd, fogalmazás, kommunikáció elsajátítására, javítására.
Göde Andrea

Magazin

100 ÉVE SZÜLETETT,
10 ÉVE HUNYT EL WASS ALBERT
Wass Albert (szentegyedi és czegei gróf Wass Albert; Válaszút,
1908. január 8. – Astor, Florida, 1998. február 17.) erdélyi
magyar író és költő. Az erdélyi magyar irodalom Magyarországon csak halála után felfedezett alakja volt. Egyik leghíresebb
könyve a Kard és kasza, amely több generációs családi életrajz
formájában áttekinti a történelmünket 1050-től egészen a mai
korig. 1944-től Németországban, majd 1952-től haláláig az
Amerikai Egyesült Államokban élt. Nicolae Ceauşescu elnökségének éveiben Romániában könyveit betiltották. Műveit Magyarországon a rendszerváltás óta jelentetik meg, korábban itt
szinte ismeretlen volt.

MUNKÁSSÁGA, MŰVEI

Irodalmi munkásságának kritikai feldolgozása ma is folyik. Népszerűsége
az 1990-es évek végétől az erdélyi
olvasók mellett a magyarországi olvasóközönség körében is folyamatosan
növekszik. 2005-ben A Nagy Könyv
című magyarországi felmérésben az egyik
legkedveltebb magyar írónak bizonyult:
A funtineli boszorkány című művét az
olvasók a legnépszerűbb 12 magyar
regény közé választották, az 50 legnépszerűbb magyar regény között pedig
további két műve is szerepel: az Adjátok
vissza a hegyeimet! és a Kard és kasza.
A Kolozsvár melletti Válaszúton született. Anyja révén német származású, s
német unokatestvére lett az első felesége.
Hat gyermek apja, akik közül egy korán
meghalt. Fiai közül Wass Huba jelentős
karriert futott be az amerikai hadseregben. Dandártábornoki rangot ért el, és
részt vett egyebek között az 1991-es
Sivatagi vihar hadművelet harcászati terveinek kidolgozásában.

ERDÉSZ ÉS SZERKESZTŐ

Wass Albert tanulmányait Debrecenben,
a németországi Hohenheimben és Párizsban végezte. Erdélybe apja betegsége
miatt 1932-ben tért vissza, egy ideig
azonban nem tudott még a családi
ügyekkel foglalkozni, mert a román hadseregben a kötelező sorkatonai szolgálati
idejét töltötte. Nagyapja halála után,
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volt, egyenruhát adott nekem, s mint
alhadnagyot Ukrajnába küldött a 9.
Magyar Királyi Lovassággal, ahonnan
csak karácsonykor tértem vissza.” Ezt a
feladatot olyan jól látta el, hogy kétszer
is megkapta a vaskeresztet.
Wass különböző beosztásokat látott el a
hadseregben, majd 1944 áprilisától Veress Lajos tábornok szárnysegédje lett.
A háború vége felé közeledvén a szovjet
csapatok (majd később a románok is)
egyre beljebb nyomultak. 1944 decem1936-ban átvette az egyházi tisztségét,
berében mutatták volna be egy drámáját
így az erdélyi magyar református egyház
a Nemzeti Színházban, de a bemutató a
kerületének főgondnoka lett.
szovjet megszállás miatt elmaradt.
A második bécsi döntés (1940.
augusztus 30.) alapján Erdély északi
része visszakerült Magyarországhoz. A EMIGRÁCIÓBAN
következő év elején Wass Albertet a A II. világháború utolsó szakaszát kamagyar Mezőgazdasági Minisztérium tonatisztként élte át. Nem várta meg
Észak-Erdély újbóli román elfoglalását,
erdészfelügyelőnek nevezte ki Dés
településre. Két hónappal később
pedig a kolozsvári Ellenzék című lap
irodalmi szerkesztője lett.

A HÁBORÚ SODRÁBAN

Mint tartalékos tiszthelyettes 1942
májusától három hónapos katonai
kiképzésen vett részt, melynek
végeztével a Magyar Királyi Lovasság zászlósi rangját kapta meg.
A következő év márciusában a lap
főszerkesztőjét behívták a hadseregbe, Wass megbízott helyettes
lett. Wass Albert saját életrajzában
meséli el, hogy alig három hónap
után „két német a Gestapótól behatolt a szerkesztőségbe, felmutatva
a parancsot, hogy a német hadsereg
megbízásából »felügyelniük« kell a
lapot, egyszerűen kisétáltam az irodámból, és felmentem a hegyekbe.
Két hét múlva édesapám régi barátja,
Veress Lajos tábornok üzent, hogy
a németek »keresnek« engem. Hogy
elkerülje a kellemetlenségeket, Veress
tábornok, aki az Erdélyben állomásozó magyar hadsereg parancsnoka

ítélte háborús bűnökért és gyilkosságért.
Azzal vádolták, hogy 1940-ben az
Észak-Erdélybe bevonuló magyar csapatoknak parancsba adta egy ortodox pap
családjának és néhány románnak, a helyi
zsidó kereskedőnek és családjának, valaROMÁN VÁD
mint az ortodox román pópának és annak
A román Néptörvényszék 1946 tava- magyar szolgálójának a kivégzését.
szán Wass Albertet távollétében halálra

A román hatóságok többször is kérték kiadatását,
1979-ben
az
USA
Igazságügyi Minisztériuma
többszöri átvizsgálás után,
nem kellő megalapozottságára hivatkozva elutasította
a kérelmet. Ez történt akkor
is, amikor a Wiesenthal
alapítvány tett feljelentést
ellene, mivel azok között
az emberek között, akiknek kivégzésére állítólag
parancsot adott, két zsidó
is volt. Az USA az ügy
átvizsgálása után ejtette a
vádakat.

Magazin

1945 húsvétján lépte át a nyugati
határt, az emigrációt választotta. Először Sopronba utazott, majd 1952-ig
Németországban élt, Bleichbachban,
később Hamburgban. Onnan 1951.
szeptember 21-én az amerikai hatóságok
megfelelő vizsgálatainak lefolyása után
(egészségügyi, illetve hatósági vizsgálatok) az Egyesült Államokba utazott,
ahol nyugdíjaztatásáig, a floridai egyetemen a nyelvi laborban dolgozott mint
technikai segédszemélyzet (ő kezelte a
magnószalagokat). Amerikába már nem
vitte magával feleségét és gyermekét,
mivel akkoriban az USA tbc-betegeket
nem engedett bevándorolni.
Az Egyesült Államokban töltött emigrációja során a Floridai-félsziget közepén elhelyezkedő Ocala Nemzeti Park területén
lakott haláláig (egyes híradások szerint
öngyilkos lett). Ténylegesen saját vadászpuskájával végzett magával: szájába vette
a puska csövét, s elsütötte a fegyvert.
Astorban (Florida) halt meg 1998-ban.
Nehéz anyagi helyzetbe került, mert szélhámosok kiforgatták a vagyonából (ami
leginkább temérdek könyvének szerzői
joga volt). Kívánsága teljesült azzal, hogy
hamvai Erdélyben, a marosvécsi (az egykori Kemény-) kastély kertjében, Kemény
János mellett nyugszanak.

Wass Albert többször is
azt állította, hogy a román
kommunista állam titkosrendőrsége, a Securitate
merényletek
sorozatával
igyekezett őt megölni – ezt
azonban nem sikerült bizonyítania.

MAGYAR

ÁLLAMPOLGÁRSÁG

A magyar sajtóban évekig tartotta magát az a vélekedés, hogy Wass Albert
magyar állampolgárságát, többszöri
kérvényezése ellenére, haláláig sem
kapta vissza, s állampolgársági kérelmét
a magyar állam rendre elutasította, arra
hivatkozva, hogy a párizsi békeszerződés szerint újra automatikusan román
állampolgár lett. [forrás?] 2007-ben
Simicskó István KDNP-s és Babák Mihály fideszes képviselő arra kérte Sólyom
László köztársasági elnököt, hogy adjon
posztumusz állampolgárságot Wass
Albertnek. Az elnöktől azt a választ
kapták, hogy ez több okból nem lehetséges, amelyek közül a legfontosabb,
hogy Wass 1997-ben már megkapta a
magyar állampolgárságot – az író magyar
állampolgárként halt meg.
Ugyanakkor az állampolgárságot igazoló
okirat csupán egy éves időtartamra szólt,
melyet az író sérelmesnek tartott, s nem
is élt vele.
Forrás: wikipédia
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IDÉN IS KORIZHATUNK TATABÁNYÁN
Strausz Béla ha már elkezdte, csinálja amíg lehet

A nyolcvanas évek végén nyitotta meg kapuit Tatabányán a Műjégpálya. Az akkor még működő vágóhíd szabad hűtőkapacitására épülve biztosított jégfelületet a megyeszékhely csúszkálni
vágyóinak. A húsüzem bezárása után megszűnni látszott ez
a lehetőség, amikor éppen tíz éve az önkormányzattal kötött
szerződés alapján a Goldfill Kft. vette át a létesítmény üzemeltetését. Strausz Bélával, a Kft tulajdonosával beszélgettem.

és alkoholmentes büfé is működik a pályán.
Pénteken és szombaton jégdiszkóval várjuk
a szórakozni vágyókat. Nyitvatartási időn
kívül lehetőség van a pálya bérlésére is.
– És akit valamelyik jeges sportág
érdekel?

– Sikeresen működik nálunk egy rövidpá-

– Ön sikeres vállalkozó. Óhatatlanul működés lett volna a jellemző, sőt nem is lyás gyorskorcsolya szakosztály, Sajnos a
felmerül a kérdés, hogy miért vállalja olyan régen még a megszűnés lehetősége is jégkorongcsapat megszűnt, de ifjúsági szinfel a nem túl nagy üzletnek látszó felrémlett.
ten már épülget az új gárda. Újdonságként
műjégpálya üzemeltetését?

egy ideje már egy lelkes testnevelő tanár
szervezésében jégtáncot is lehet tanulni
– Elsősorban azok a fiatalok, akik kevés nálunk.
pénzből szeretnének kikapcsolódni, sportolni. Nálunk jó közösségre, barátokra – Mikor látogatható a Műjégpálya?
találhatnak az ide látogatók. A másik nagy – Hétfőtől péntekig 17 – 20 óráig, szomcsoport a délelőttönként iskolai prog- baton és vasárnap délelőtt kilenc órától kiramként korcsolyázók. A várossal kötött sebb megszakításokkal este kilencig, illetve
szerződésünk értelmében ők is rendszeres fél kilencig.
látogatóink. A vonzáskörzet iskoláiból is
– Hogyan tekint vissza az elmúlt tíz van lehetőség csoportosan, kedvezménnyel
TATABÁNYAI MŰJÉGPÁLYA
évre?
látogatni a pályát.
TATABÁNYA, VÁGÓHÍD ÚT 12.
– Ha egy mondatban kellene megfogalmaznom, azt mondanám, hogy folyamatos – Milyen szolgáltatásokat nyújtanak?
34/303 - 267
küzdelem a fennmaradásért. Szinte egy – Az alapszolgáltatás mellett korcsolyaévet sem tudnék mondani, amire a nyugodt bérlési és élezési lehetőséget biztosítunk
Süle Károly
– Azt hiszem enyhe a kifejezés, hogy nem
túl nagy üzlet. A fő vállalkozásom vasszerkezetekkel és hűtéstechnikával foglalkozik.
Amikor lehetőség nyílt rá, erre alapozva
belevágtam és az évek során közel került
hozzám érzelmileg is. Magam sem tudom,
ez talán egyfajta belső késztetés is nálam.
Ha már elkezdtem, hát csinálom.

– Kik látogatják a pályát?

BOKODON JÁRT FARSANGÓCIA
HERCEGE ÉS HERCEGNŐJE

Az ünnepséget a hagyományoknak megfelelően a hercegi
pár bevonulása nyitotta meg,
majd a gyerekek sorra bemutatták jelmezüket a közönségnek. A három legjobb maskarást – rendhagyó módon – a
jelenlévők szavazatai alapján
választották ki.
Nagy izgalommal várták a farsangi bált a
bokodi alsó tagozatosok a Móra Ferenc
iskolában, ahol az ünnepséget a hagyományoknak megfelelően a hercegi pár bevonulása nyitotta meg, majd a gyerekek sorra
bemutatták jelmezüket a közönségnek. Régi
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szokás az intézményben, hogy az osztályfőnökök is beöltöznek valamilyen jelmezbe
(kéményseprő, mackó, katicabogár, egér).
A felvonulást követően Farsangócia hercege és párja visszatért országába, és máris
kezdetét vette a vidám, táncos mulatság.
A kicsiket játékos, csoportos vetélkedők
várták, amiket a tombolahúzás követett.
Aki elfáradt, bármikor felfrissülhetett a
büfében. A három legjobb jelmezre maguk
a gyerekek szavazhattak a Játékteremben,
ahol további szórakoztató dolgok is várták
az érdeklődőket. A fődíjat Csaszni Réka
(hercegnő) vihette haza, második lett Gazsó Katalin (verselő macska), a harmadik
helyezést pedig Riklik Elizabett és Sándor

Katalin (kengurupáros) érte el. A programokat az alsós munkaközösség szervezte,
amelyben nagy segítséget nyújtottak a
szülők is. Az esemény bevételét udvari
játékok beszerzésére, valamit az év végi
jutalomkönyvek finanszírozására fordítják
Bokodon.
bt

