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Olvasóink már megszokhatták, hogy a Regio Regia kiadója rendszeresen valami 
újdonsággal lép Önök elé. Így van ez most is, ahogy kezükbe veszik magazinunkat, 
láthatják, hogy külsőre fényesebb, borítónk immár lakkozott formában kínálja magát. 
A belső ívek papírja ugyan valamivel vékonyabb lett, ám oldalszámunk egyharma-
dával nőtt. Az elkövetkezendőkben 48 helyett mindig 64 oldalon jelenünk meg. 
Ez lehetőséget ad arra, hogy egy-egy témát jóval részletesebben, alaposabban 
körbejárhassunk.
Mostani lapszámunk egy hagyományt folytat, immár második évben nyújtunk valami 

rendkívülit: a Közép – dunántúli Régiót alkotó 
harminchat város vezetőinek mindegyikével 
készült egy interjú, amelyben értékelik az el-
múlt évet, és beszámolnak terveikről. Egyedi 
lehetőséget nyújtunk tehát mindazoknak, akik 
részletesebben meg akarnak ismerkedni szű-
kebb hazánk életével.
Külön köszönet azoknak a cégeknek, akik 
bemutatkozó anyagaikkal, hirdetéseikkel támo-
gatták a városi oldalak megjelenését!
Hasznos böngészést, jó évet kíván a főszer-
kesztő:

Veér Károly
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– Mi számított a 2005-ös év leg-
nagyobb kihívásának az ügynökség 
számára?
– Azt gondolom, hogy az a megnöveke-
dett magyar kormányzati támogatási pénz-
mennyiség, ami az előző évekhez képest 
közel ötszörössé lett 2005-re. Tehát az 
évenkénti 900 millió-1 milliárd helyett 
5,5 milliárd forint került a régióba az állami 
költségvetésből. Éppen most zárult le az e 
forrásokra beadható – hat fő körben, hat 
fő csomagban meghirdetett – pályázatok 
határideje. Több mint 500 pályázatra 
számítunk, mert mindegyikről megyei, 
kistérségi ismertetéseket tartottunk. Sőt! 
Felállítottunk egy tíz pályázati irodából álló 
intézményrendszert a korrekt tanácsadás és 
segítségnyújtás érdekében.  Szervezetünk 
számára még a kész anyagok befogadása, 
elbírálása is kihívást jelentett, a pénzek le-
hívásában közreműködés pedig a mai napig 
tart – és óriási terhet ró ránk. De hát ez 
édes teher, örülünk neki, és szeretjük!

– Az Európai Uniós Pályázatok Fő-
rum egyik előadójaként ön is egyet-
értett azzal a meghatározással, hogy 
a pályázati rendszer verseny a közös-
ségi forrásokért. A Közép-Dunántúli 
Régió általánosságban jól szerepel 
ebben, de vannak-e a régión belül 
aránytalanságok, javítandók?
– Az a régiónk problémája, hogy amíg 
a 2000-től kezdődő kormánypolitika és 
közösségi politika elsősorban a lemaradók 

felzárkóztatását tűzte ki célul, addig ez ben-
nünket hátrányosan érintetett, érint. Miért 
mondom ezt? Tulajdonképpen a 26-os 
számból mindössze 5 az, ami ebbe az elma-
radott régióba tartozik, a többi szerencsére 
versenyképes, és dinamikusan fejlődik. Azt 
remélem ettől a programtól, hogy – a felzár-
kóztatást is megtartva – a 2007 és 2013 
közötti időszakra egyértelműen a versenyké-
pességet célozza meg, mint prioritást. Tehát 
nekünk egy új versenypálya, egy új meden-
ce nyílik, amiben szabadon úszhatunk, és 
remélem, hogy győzünk. 

– De győzni csak megfelelő partne-
rekkel lehet! – idézem megint a fóru-
mon elhangzottakat. Hogyan tudják 
azt megoldani, hogy a hasonló 
célkitűzésekkel működő szervezetek 
ne egymás mellett, hanem együtt 
ténykedjenek?
– Azt gondolom, hogy ennek egyik meg-
határozó eleme az emberi vonatkozása. 
Mi itt Székesfehérváron és a régióban 
azt a típusú fejlesztést valósítjuk meg, 
hogy házhoz jövünk, hogy segítünk és 
felajánljunk a partnerségünket – ezzel nyi-
tunk a közösségek felé. Ebben nagyon jó 
partnerek a kistérségi fejlesztési tanácsok. 
Emellett azok a hídképző szervezetek, 
mint a vállalkozásfejlesztési alapítványok, 
kamarák, földművelési és vidékfejlesztési 
hivatalok, mindegyik jó barátunk, és jó 
kapcsolatokat ápolunk velük. Felajánljuk 
azt mindenkor, hogy a Regionális Fejlesztési 

Tanácsot tájékoztatjuk az ő munkájukról, s 
azt kérjük, hogy ők is segítsenek minket sa-
ját információjukkal. Úgy összegezhetném: 
információcsere, emberi kapcsolatok, és jó 
partneri hozzáállás. 

– Körülbelül hány szervezettel van 
működési szerződésük, kapcsolatuk?
– Fejből már nem is tudom, de biztos, 
hogy 30 és 40 között. November 10-én 
írtuk alá az utolsó olyan csomagot, ahol 
21 szervezettel kötöttünk együttműködési 
megállapodást Gazdasági Érdekképviseleti 
Fórumot alakítva. De azt gondolom, hogy 
nem is az a lényeg, hogy kikkel kötünk 
szerződést, hanem az, hogy kikkel tudjuk 
ezeket majd életben tartani. Én nagyon 
büszke vagyok arra, hogy ezek a kapcsola-
tok működőképesek. 

– Most már bezárult az együttműkö-
dői kör, vagy várnak még az ügynök-
ség munkájába bekapcsolódókat?
– Nem zárult be, hiszen mi nyitottak 
vagyunk. Mind a tervezésben, mint a 
fejlesztésben. Most épp külföld felé 
nyitottunk, ahol az eurorégiókkal fogunk 
újabb együttműködéseket kötni, főleg 
az északi határmentiekkel. De érdekeltek 
vagyunk az észak-déli közlekedési tengely 
kialakításában a horvát és szerbiai régiókkal 
is szövetkezni. Ez az egyik út. A másik: 
számos olyan régió keresett meg minket 
Nyugat-Európából, amelynek az az érdeke, 
hogy ide befektetéseket hozzon. Várható-
an januárban megyünk a Loire-régióhoz (ez 
a mienknél háromszor akkora, nagyon jó 
pozíciókkal, tapasztalatokkal rendelkező 
régió), ahol a befektetői szándékot segítő 
együttműködést fogjuk előkészíteni. 

– Ugyanakkor a helyi humán erő-
forrásokra, így például a Kodolányi 
János Főiskola kutatásaira is számot 
tartanak?

INFORMÁCIÓCSERE, EMBERI KAPCSOLATOK, ÉS JÓ PARTNERI HOZZÁÁLLÁS SEGÍTHET AZ ELŐRELÉPÉSBEN

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ A 4. 
UNIÓS HELYEN SZEREPEL

Egy angol kutatóintézet, a CEBR (Centre for Economics and 
Business Research ltd. London) 2005 januárjában tanulmányt 
tett közzé, melyben az Európai Unió 223 régióját vizsgálta 
növekedési kilátásai szempontjából. A Közép-Dunántúli Régió 
elsősorban a gazdasági növekedés és az EU-forrásokhoz való 
hozzájutás területén szerepelt előkelő helyen a rangsorban, és 
összességében a negyedik a 223 régió között.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 
ügyvezető igazgatóját, Heinrich Pétert kérdeztem arról, ő is 
ilyen eredményesnek értékeli-e az idei évet.
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– Így van, gyakorlatilag a Kodolányi na-
gyon közeli partnerünk. Együtt gondolko-
dunk azokban a kérdésekben, ami a régió 
nagy átfogó kérdéseit is megfogalmazza. 
Például a szociális vagy köztevékenységek, 
avagy a közigazgatás korszerűsítése. És 
emellett pedig természetesen a régió több 
főiskolájával és egyetemével is együttmű-
ködünk. Egyrészt a jó pályázatok megfo-
galmazása kapcsán (a Veszprémi Egyetem 
legalább 15 pályázatot nyújtott be ebben 
a ciklusban), és nemcsak a pályázatokban, 
hanem a tervek elkészítésében, hiszen azt 
a bizonyos virtuális tervezési irodát, amit 
említettem az előadáskor, azt többek kö-
zött ők is támogatják. 

– Ön hogy foglalna állást a Szé-
kesfehérvár–Veszprém kétpólusú 
régiófejlesztési vitában?
– Nagyon világos a válaszom: annak 
nagyon örülök, hogy ebben a bizonyos 
versenyképességi pólus versenyben két vá-
rost neveztek meg. Kicsit a saját sikerünk-
nek és a régió sikerének érzem azt, hogy 
Magyarországon egyedül az összes régió 

közül ide tengelyt neveztek meg a pályázat 
nyerteséül, és nem egy várost. Miről szól a 
dolog? Itt is a partnerségről, hogy addig, 
amíg a két város közösen készíti el az ön-
maga versenyképességi pólus programját, 
addig nekünk, a régiónak van benne egy 
olyan szerepünk, hogy ezeket összehangol-
juk. Ne párhuzamos projektek alakuljanak 
ki, amik esetleg egymást kioltják, hanem 
mindegyik városnak találjuk meg azokat 
a hangsúlyait, főbb fejlesztési pontjait, 
amikkel a versenyképességet tudják erősí-
teni. Sőt mi több, azokat a kisugárzásokat 
tudjuk erősíteni vagy kérni tőlük, amik 
bizonyos projekteknél más városokban 
is megvalósulnak. Mondok rá példát: 
Székesfehérvár repülőtér-fejlesztési terve, 
gyakorlatilag olyan logisztikai fejlesztési 
projekt, aminek kisugárzása Dunaújvárosra, 
Tatabányára, és a főbb ipari területekre is 
hat egy nagyon jó logisztikai szolgáltatást 
biztosítva. Vagy: a Veszprémi Egyetem 
kompetenciaközponttá fejlesztésére úgy, 
hogy Székesfehérvárral, az itteni vállalko-
zókkal, főiskolákkal, egyetemekkel alakítsuk 
ki azt az együttműködést, hogy egységes 

tudásközpont váljon valóra a Közép-Du-
nántúlon. Kezdjenek közös fejlesztésekbe, 
kutatásokba! Szerintem ezek mind jó célok, 
tehát azzal, hogy a régió tud lenni ezeknek 
a versenyképességi pólusoknak a felelőse, 
ezáltal tudjuk biztosítani azt, hogy egysé-
ges, harmonikus policentrikus városfejlődés 
jöjjön létre az elkövetkezendő hét évre. 

– Összességében mit mondana az 
elmúlt esztendőről?
– Nagyon nehéz évünk volt, jó eredmé-
nyekkel, és remélem, hogy 2006 sem lesz 
rosszabb.

– A Székesfehérvár Díj tíz kitün-
tetettjének egyike. Milyen álmot 
szeretne megvalósítani még itt a 
városban?
– A díjat főleg a városszépítési tevékeny-
ségért kaptam, és én ezt továbbra sem 
adom fel. Azt gondolom, hogy nagyon 
sok jó ötlet van itt, amit a barátaimmal 
együtt meg tudunk valósítani.

Göde Andrea

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség kihasználva széleskörű kapcso-
latrendszerét több, az Európai Unió által 
támogatott, európai régiók közötti egy-
üttműködésben is részt vesz. Ezek egyike 
a MODÉLE (helyi rendszerek fejlesztési 
modellje a kis- és közepes vállalkozások 
támogatása érdekében) névre rövidített 
projekt, amelynek legfőbb célja a helyi 
(regionális) kis- és középvállalkozói kör 
megerősítése. Ezen túlmenően további 
céljai: 1.) innovatív pénzügyi megoldások-
kal, eszközökkel segíteni a KKV-k tőkéhez 
jutását; 2.) vonzóvá tenni a régiót a helyi 
gazdasági környezetbe illeszkedő, a KKV-
khoz több szállal kapcsolódó befektetések 
vonzására; valamint a Strukturális Alapok 
tervezésével és menedzsmentjével foglalko-
zó szervezetek hatékonyságának növelése. 
Összefoglalóan tehát a projekt végső célja 

annak elősegítése, hogy a KKV-k (és a 
helyi gazdasági környezet) fejlesztésére 
irányuló az Európai Unió által Magyaror-
szág számára hozzáférhető Strukturális Alap 
támogatások a lehető leghatékonyabban 
kerüljenek felhasználásra.
A KDRFÜ Kht. 2004. május 5-én írta alá 
a projekt partnerek közötti együttműködési 
megállapodást. A projekt indítását jelentő 
Kick-off meeting 2004 decemberében 
volt Olaszországban. A 2005. áprilisi 
pamplonai és júniusi projekt találkozók 
alapozták meg a szakmai tevékenységek in-
dítását. 2005. június végén alakultak meg 
a projekt közép-dunántúli munkacsoportjai 
és szakértői hálózata.
A fenti három témához kapcsolódóan köz-
beszerzési eljárás keretében választottuk 
ki azokat a szakértőket (Közép-Pannon 
zrt., Komárom-Esztergom Megyei RVA, 

MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli Ku-
tatócsoport), akik elkészítik a szakmai ta-
nulmányokat, melyek megalapozzák a meg-
valósítandó mintaprojekteket. A november 
végére elszült tanulmányokat a decemberi 
tenerifei projekt találkozón bemutatták a 
szakértők. Az egyik tanulmány innovatív 
pénzügyi eszközök kidolgozására tesz 
javaslatot a KKV-k számára. A második a 
regionális befektetés-ösztönzés új stratégiai 
elemeire tesz javaslatot. A harmadik pedig 
az előző kettő javaslatait építi be a Közép-
Dunántúli Regionális Operatív Programba 
(2007-13), illetve a Strukturális Alapok 
menedzsmentjével foglalkozó reionális 
intézményrendszer szervezetfejlesztésére 
tesz javaslatot. A tanulmányok lehetséges 
mintaprojekteket is kijelöltek, melyek közül 
2006-ban választja ki a projekt Irányító 
Bizottsága a megvalósításra érdemeseket.

MODÉLE INTERREG IIIC PROJEKT A KIS- ÉS 
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ERŐSÍTÉSÉÉRT



A Március 21. Mezőgazdasági Termékkereskedő 
és Szolgáltató Szövetkezet Adony legnagyobb 
vál-lalkozása.Tevékenységünk a mezőgazdaság összes 
ágára kiterjed, társ kft.-ikkel közösen mintegy 260 
munkavállalót foglalkoztatunk.
A Szövetkezet 1993-ig hagyományos módon 
működött, 1993 márciusában azonban önelszámoló 
egységeink kft.-vé alakultak. A kft.-k többségi tulaj-
donosai a dolgozók és más külső magánszemélyek, 
a szövetkezet részaránya 40-45% közötti. Je-
lenlegi működésünk holdingszerű, ebben a formában 
fogja össze a szövetkezet a termelő és a szolgáltató 
társaságokat.

A legnagyobb árbevételt produkáló tevékenységünk 
a növénytermesztés, mely a Helianthus Kft. nevéhez 
fűződik. 4200 hektárnyi területen gazdálkodunk, 
kalászos gabonából 1500 ha, kukoricából 800 ha, 
napraforgóból 700 ha az átlagos vetésterület. Leg-
értékesebb növényünk 2005-ben az 540 ha-on ter-
mesztett cukorrépa volt, melynek sorsa az uniós cukor-
reform miatt kérdéses. A fő növényeken kívül mustár, 
repce, len, tönkölybúza, sáfrányos szeklice és egyéb 

különlegességek is színesítik 
ve tés sze rkeze tünket , 

melyet mindig 
a piaci 

igényeknek megfelelően igyekszünk összeállítani. A 
kommersz növényeken kívül termeltetési szerződések 
keretében különböző vetőmagok előállításával is 
foglalkozunk. Erre 1996-ban önálló üzemet létesítet-
tünk, melyben a tisztítástól a fémzárolásig mindent el 
tudunk végezni.

Az utóbbi években mezőgazdasági szolgáltatóként 
is megjelentünk a piacon. A környező gazdáknak a 
talajművelésen, vetésen, növényápolási, betakarítási 
és tisztítás-szárítási tevékenységen túl integrátori 
tevékenységgel is igyekszünk segíteni.
A növénytermesztésen kívül állattenyésztéssel is fog-
lalkozunk.
A sertéstenyésztés az Adonyhús Kft. nevéhez fű-
ződik. Éves szinten 11000 db sertést állítunk elő, 
melyből 4000 db-ot élő állatként értékesítünk, a 
többit saját vágóhidunkon vágjuk le, majd hasított 
félsertésként, tőkehúsként értékesítjük. A takarmányt 
saját receptura alapján, saját keverő üzemünkben 
állítjuk elő.

Az Angus Kft. nevében is képviseli azt a szarvas-
marhafajtát, melynek tartásával foglalkozunk. Ez egy 
húshasznú fajta, mely az év nagy részét a legelőkön 
tölti. A kiváló húsminőségnek köszönhetően értéke-
sítési gondjaink sohasem voltak, vevőink között keleti 
és déli szomszédjainkon kívül nyugati partnereink is 
vannak. A kiemelkedő szakmai munkának köszönhe-

tően elismert törzstenyészettel rendelkezünk, 
melyet az évente elnyert díjak sokasága 
igazol. 

Termelő Kft-ink sorát bővíti a 
Héliosz-Coop Növényolajgyártó Kft., mely 

hazánk legnagyobb magyar tulajdonú étolajgyá-
ra. Éves szinten 2.500.000 liter étolajat állítunk 

elő napraforgóból, sajtolási és finomítási technoló-
giának köszönhetően kiváló minőségben. Mondhatni 

az egész országban jelen vagyunk, hiszen kisebb 
partnereink mellett áruházláncoknak is forg-
almazunk, sőt jelenleg exportra is dolgozunk. 

Legközkedveltebb márkánk a Szalina, melyet 1 és 
5 literes kiszerelésben értékesítünk. Termelő kft.-ink 
munkáját két szolgáltató kft. is segíti:
Az Agroszerviz Kft. 30 db tehergépkocsival, és 
2500 m2 javítótérrel áll a társ kft.-k és a külső 
megrendelők rendelkezésére. Anyagmozgatás terén 
speciális járműveivel és felépítményeivel lefedi az 
összes mezőgazdasági igényt, emellett jelentős közúti 
árufuvarozást is bonyolít. Az idei esztendőben pl. a 
Magyar Cukor Rt. részére három hónap alatt 92000 
tonna cukorrépát szállított. Javítás terén is a környék 
egyik legmeghatározóbb vállalkozója. Fő tevékeny-
sége a mezőgazdasági erő- és munkagép, valamint 
a közúti járműjavítás. Az Eurotrade Kft. szerződött 
partnereként TATRA márkaszerviz, a Fejér Megyei 
Közlekedési Felügyelet kijelölt vizsgabázisa. Egyéb 
szolgáltatásként környezetvédelmi méréssel, eredeti-
ségvizsgálattal, tachográfszereléssel – illesztéssel stb. 
áll a lakosság szolgálatára.
Az Építő és Kommunális Kft. megalakulásakor a társ 
kft.-k épületeinek fenntartó munkáit volt hivatott elvé-
gezni. Mára komoly beruházások kivitelezőivé váltak. 
Idei legnagyobb munkájuk a szövetkezet 15000 
tonnás gabonatárolójának a megépítése. 
Mindenhol jelen vannak, az M6-os építésétől kezdve 
a lakossági legkisebb megrendelésig.

Röviden így jellemezhetném tevékenységünket, 
kft.-ink munkáját. Jogilag külön vagyunk, munka 
tekintetében mégis együtt. Rá kellett ébredjünk, hogy 
csak közösen, egymást segítve maradhatunk talpon, és 
juthatunk előre.
Sok feladatunk van. A világ, az elvárások és lehetősé-
gek változnak, nekünk is változni – váltani kell. 
Olcsóbban kell termelnünk, ehhez a legjobb alap-
anyagot és gépet kell megtalálnunk. Szolgáltatása-
inkkal a piaci igények elé kell menni. Vezető társaim, 
kollégáim ebben maximálisan a segítségemre vannak, 
közös jövőnket közösen alakítjuk.

Marczinka Tamás, elnök

ADONY ÉLÉN – 
            MÁRCIUS 21. MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZETA
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– Az intézmények fenntartása 
ekkora gondokat okozott?
– Így igaz. Az önkormányzat forráshi-
ánnyal küszködik, illetve a közbeszer-
zési eljárások is nagyon elhúzódnak. 
Kénytelenek voltunk racionalizálni az 
intézményi területen, azaz csökken-
tenünk kellett a létszámot. Idén új 
iskolaigazgatót választunk, szeretnénk, 
ha változtatna az eddigi metóduson, 
azt várjuk tőle, hogy menedzser 
szemlélettel közelítsen a gazdálkodás 
kérdéséhez. Az idősek átmeneti el-
helyezésére sajnos nincs normatív 
támogatás, így ezt a feladatot társulási 
formában oldottuk meg. Adonyban, 
egyházi fenntartásban 25 – 30, 
Iváncsán pedig magánvállalkozás kere-
tében mintegy 60 idős embert tudunk 
elhelyezni. Sajnos, rendezési tervünk 
végrehajtása is késik, hiányzik a mű-
emlékvédelmi szakhatóság engedélye 
– a bürokrácia malomkövei igen lassan 
őrölnek. Így aztán annak is örülnünk 
kell, hogy a városkép szebbé tétele 
érdekében – elsősorban a kereskedők 
részéről – magántőkés fejlesztések 
indultak. Kormánydöntés van ötszáz 
millió forintról, amelyet a belterületi 
csapadékvíz elvezetésére fordíthatunk, 
várjuk, hogy hozzáférhessünk ehhez az 
összeghez.

– Mi hozhat a város gazdasági 
életében fellendülést?
– Áttörést jelenthet a márciusban át-
adásra kerülő M6-os autópálya. Ez 
nemcsak logisztikailag érint bennün-
ket, hanem a Duna vonatkozásában 
már konkrét eredményeket hozott. 
Hét kilométernyi szakaszon végeztek 
kotrást a mellékágban, amely anyagot 

aztán beépítették az út alapjába. A 
felgyorsult mellékági rehabilitáció ré-
vén 30-40 hektáron, magántőkéből 
megindulhat végre a kikötőfejlesztési 

beruházás. Itt elsősorban gabona 
raktározása, vízi úton való szállítása, 
átrakása zajlik majd. Kistérségi hatás-
tanulmány készült az M6-os lehe-
tőségeiről, eszerint ipari fellendülés 
várható az úttól 30 km-es körzetben, 
számos vállalkozás kitelepülhet például 

Budapestről, hiszen Adony és térsége 
könnyen, gyorsan megközelíthető lesz 
a fővárosból. Ipari területünkön bő-
ven van hely. Olyan vállalkozásokat 
várnánk, amelyek nem szennyezik a 
környezetet, és elsősorban logiszti-
kával foglalkoznak. A víz, a vasút és 
a közút találkozása erre városunkban 
jó lehetőséget biztosít. Jó hír, hogy 
szomszédunkban lesz az M6-os au-
tópálya mérnöksége és rendőrsége, 
ők 150 főt foglalkoztathatnak. Már 
állnak az autópályafenntartó cég, az 
Intertoll Kft. épületei, ez is újabb 
munkahelyeket jelenthet. Ugyanak-
kor azt sem szeretnénk, ha túl sokan 
telepednének le nálunk – szeretnénk 
csendes, vidéki, hangulatos kisváros 
maradni.

– Mit tesznek az idegenforgalmi 
vonzerő növelése érdekében?
– Egy óriás beruházás indulhat ná-
lunk nemsokára Cikola, a „Nemzetek 
Völgye” néven. Tizennégymilliárdos 
– külföldi befektetők által megvaló-
sítandó – beruházást tervezünk. Egy 
kulturális és szabadidőközpont létre-
hozása lebeg a szemünk előtt, ahol 
számos szórakozási lehetőség mellett 
étterem és kaszinó várja majd a pihen-
ni, kikapcsolódni vágyókat. 

– És a rendezvények tekinteté-
ben?
– Hagyományos rendezvényeink, 
ünnepeink mellett nagy hangsúlyt 
fektetünk a kistérségi majálisok, ifjúsági 
találkozók lebonyolítására is. Tavaly 
sajnos elmaradt a nagy népszerűségnek 
örvendő lovasversenyünk, idén ezt is 
újra megrendezzük. Ide tartozik, hogy 
a borturizmus fellendítése érdekében 
szeretnénk felújítani a szőlőhegyi utat, 
ám erre egyenlőre sajnos nem találtunk 
még forrást és pályázati lehetőséget.

V.K.

ADONY KISVÁROS 
SZERETNE MARADNI

A tavalyi év Adonyban csak nagyon szerény eredményeket hozott. 
Ronyecz Péter polgármester elmondta, hogy intézményeik fenntar-
tása elvitte az önkormányzat energiáit. Ugyanakkor megalakult a 
Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete, és január elsejétől 
okmányiroda is működik a városban.



SIKERES ÉVET ZÁRT BADACSONY

A beruházások terén vezérlő elvünk 
az volt, hogy olyan fejlesztések való-
suljanak meg, melyek a helyi lakosságot 
és az idelátogató turistákat egyaránt 
szolgálják, közérzetüket javítják. Ennek 
megfelelően a badacsonyi strandon 
felújítottuk a gyepszőnyeget, díszbur-
kolattal láttuk el a strandi járdákat, 
az évekig homokkal betemetett gyer-
mekpancsolót újra üzembe helyeztük, 
ősszel pedig a lidót is elkészítettük. 
Városunk tehát, azt hiszem, méltán 
büszke Kék Hullám-zászlóval kitün-
tetett strandjára, mely 
minősítést csak kevés 
Balaton-parti strandnak 
sikerült kivívnia. Bada-
csonyörsön pihenőpar-
kot és játszóteret épí-
tettünk, melynek üzembe 
helyezésére tavasszal 
kerül sor. Badacsony-
tomajon megépítettük a 
József Attila úton a park 
újabb szakaszát, és a már 
meglévőn kívül, egy új 
játszóteret létesítettünk. 
A badacsonytomaji 
strandon három új me-
legkonyhás büfé szolgálja a vendégek 
nagyobb kényelmét, illetve itt is elké-
szült a lidó. Két csatornaépítési progra-
mot folytatunk párhuzamosan, mintegy 
600 millió forintért, amely mindhárom 
településrészt érinti.

A fejlesztések mellett turisztikai és 
egyéb programokat szerveztünk. A 
város kulturális rendezvényeiért a Vá-
rosi Művelődési Központ és Könyvtár 
felelős. Igyekszünk úgy összeállítani a 
kínálatot, hogy az megfeleljen a vendé-
gek elvárásainak, és a helyi igényeket is 
kielégítse.
A borkultúra és a gasztronómia je-

gyében rendezzük meg a már tradí-
cióvá vált, szezonnyitónak tekinthető 
Kéknyelű virágzásának ünnepét, majd 
a Szent Antal–napi búcsút. Szintén 
hagyománynak számító rendezvények 
a július elején megrendezésre kerülő 
Szegedy Róza-napok, majd a „Hétvé-
ge az Óriások földjén”. Július utolsó és 
augusztus első hetében rendezzük meg 
a Badacsonyi Borheteket, melynek vál-
tozatos bor-, gasztronómiai, és folklór 
programkínálatát 2005-ben is kiemel-
kedő érdeklődés kísérte. A szezon 

tulajdonképpeni zárása a Badacsonyi 
Szüret szeptember második hétvégéjén, 
amely évtizedek óta jelentős színfolt a 
település kulturális életében.

Nehéz bárkit kiemelni aszerint, ki 
tett legtöbbet településünkért. Hi-
szen városunk civil szervezeteire, 
a vállalkozókra, magánszemélyekre 
egyaránt számíthattunk városfejlesz-
tő munkánk során. Ezért, remélem, 
nem sértek meg senkit, ha a képvi-
selő-testület által 2005-ben kitün-
tetetteket említem név szerint. Ba-
dacsonytomaj Településfejlesztéséért 
és Településrendezéséért kitüntetést 
kapott Szeremley Huba. Az egés-

zségügyért végzett munkájáért dr. 
Sellyei Ferenc, a nevelésügyért Kozári 
Ferencné és Zanyi Károlyné, a közszol-
gálatért Csordás Jánosné és Marton 
Istvánné, sportban végzett munkájáért 
pedig Lesz Ferenc kapott elismerést. 
A Balatoni Fejlesztési Tanácsnak Ba-
dacsonytomaj Turizmusáért kitüntető 
címet adtunk.

2006-ra legfontosabb feladatunknak 
tekintjük, hogy biztosítsuk városunk 
egyenletes fejlődését, úgy, hogy ez-
zel ne veszélyeztessük a biztonságos 
működést. Terveink szerint különböző 
források felhasználásával, pályázatokon 
szerzett összegekkel és saját erőnk moz-
gósításával jelentős beruházásokra fog 

sor kerülni az  új évben. 
Befejeződik mindkét 
csatornaprogram, illetve 
az új lakótelkek közműve-
sítése. Ebben az évben 
is kiemelt feladatként 
fogalmazódott meg a 
munkahelyteremtés. Tud-
juk, az önkormányzatnak 
minden lehetőséget meg 
kell ragadnia azért, hogy 
a családok megélhetését 
segítse. Idén két program 
szerződése is aláírásra 
került, melyek e célt 

szolgálják. Mindemellett tovább fogjuk 
szélesíteni a szociális hálót. 2006-ban 
sem fogunk magára hagyni telepü-
lésünkön egyetlen embert sem, aki 
segítségre, támogatásra szorul. Minden 
korosztálynak meg kell találnia helyét, 
szerepét, s a mindennapi örömét fiatal 
városunkban. Igyekeztünk körültekin-
tően előkészíteni a 2006-os évet. 
Reményeink szerint, ha a már meglévő 
értékeinket megbecsüljük, s a kínálkozó 
lehetőségeket ki tudjuk használni, akkor 
a sikerek továbbra sem fognak elkerülni 
bennünket!          

Krisztin N. László
polgármester

Badacsony képviselő-testülete sikeresnek ítélte a 2005-ös esztendőt. 
Bár nehéz eldönteni, egy település életében mely esemény számít a 
legfontosabbnak, kétségtelenül jelentős előrelépések valósulhattak 
meg, nem kis mértékben pályázati pénzekből.
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KIS LÉPÉSEK ÉVE BÁBOLNÁN

– Bábolnán komoly problémát oko-
zott az rt. megszűnésével a munka-
nélküliség. Mit sikerült tenni ennek 
csökkentésére?
– A Bábolna Rt. megszűnésével az is gon-
dot okozott, hogy a nagy cégtől számos 
kisvállalkozás is függött, ezek közül nagyon 
sok csődöt jelentett, illetve felszámolták. 
A foglalkoztatottság ügyében, ha kis lépé-
sekben is, de eredményekről számolhatok 
be. Bábolnára jön az autókárpitokat gyártó 
Ziegler Kft., amely ide telepíti közép-
európai logisztikai központját is. A cég 
várhatóan negyven embernek fog mun-
kát adni. Érkezését jelezte egy holland 
szállítóvállalat is, valamint több kisváll-
alkozás is letelepedne az ipari parkban. 
Ez a folyamat eredményeket produkálhat, 
elégedettek lennénk 250 új munkahely 
létrejöttével. Ma az a helyzet, hogy sokan 
eljárnak dolgozni a környező városok ipari 
üzemeibe, pedig fontos lenne, hogy bá-
bolnai munkalehetőségekkel itthon tartsuk 
fiataljainkat.

– Ha jól tudom, szélerőmű idetelepí-
téséről is szó esett.
– Valóban, ennek jó esélye van. A vizsgá-
latok, mérések szerint jelentős szélfolyosó 
van a Kisalföld–Ács–Bábolna–Nagyig-
mánd vonalában. Jelenleg hatástanulmá-
nyok készülnek, illetve tárgyalások folynak 
az E.ON-nal az energia átvételéről, és a 
Nemzeti Földalappal a szükséges földte-
rületekről. A lehetséges kivitelezők közül 
a Pannon Szélerőmű Kft.-vel a legelőre-
haladottabbak a tárgyalások. Ha minden 
a tervek szerint alakul, akkor kb. húsz 
tornyot fognak építeni.

– Privatizálták a szakrendelőt. Hogy 
vált be ez a modell?

– Szeptember elsejétől pályázat alapján 
szakrendelőnket a Kardirex működteti, 
mondhatom közmegelégedésre. Néhány 
évig kisebb támogatást nyújtunk számuk-
ra, valamint az ingatlant térítésmentesen 
bocsátottuk rendelkezésükre. Az el-
avult röntgengép helyett ultrahangos 
berendezéssel gazdagodott a város, míg 
a tüdőszűrést a Tatabányáról rendszeresen 
idelátogató, röntgennel felszerelt busszal 
oldjuk meg. A szakrendelés privatizáci-
ójával csak az egész-ségügyi alapellátás 
maradt az önkormányzatnál. Korábban 
nagy összeget költöttünk a szakellátásra, a 
védőnői hálózatra és az orvosi ügyeletre, 
mára ez a teher lekerült a vállunkról. A 
központi orvosi ügyelet január elsejétől 
egyébként Komáromban működik kis-
térségi szinten.

– A tavalyi elképzelések között 
szerepelt az e-önkormányzat szé-
leskörű kiépítése. Mi valósult meg 
ebből?
– Be kellett látnunk, hogy egy ilyen kali-
berű beruházást saját költségvetésből nem 
tudunk megvalósítani. Természetesen nem 
mondtunk le erről az elképzelésről, pályá-
zati úton próbálunk meg forrásokat találni 
hozzá. Célunk egy kistérségi informatikai 
bázis létrehozása, ehhez mind állami, 
mind pedig EU-s források is rendelkezésre 
állnak. Ha sikerül pályázati pénzt nyer-
nünk, akkor újabb munkahelyeket tudunk 
létrehozni az Rt.-től korábban elküldött 
informatikusok számára.

– Milyen önkormányzati beruházá-
sok zajlottak tavaly?
– Teljesen felújítottuk a polgármesteri 
hivatal épületét, az óvodában és böl-
csődében kisebb átalakításokat (kerítés, 

konyhai eszközök, medence felújítása) va-
lósítottunk meg. Az iskolában megtörtént 
a világítás korszerűsítése, valamint oktatást 
segítő eszközöket vásároltunk. Megújult 
a csa-ládsegítő, gyermekjóléti intézmé-
nyünk épülete is, valamint legnagyobb 
örömünkre a Télapó átadta a műfüves 
pályát a sport szerelmeseinek. Folytattuk 
útprogramunkat, két új utcát hoztunk 
létre, valamint három kapott új aszfaltbur-
kolatot. Huszonhat telek közművesítésére 
is sor került, így azt mondhatjuk, hogyha 
kis lépésekben is, de tovább épül-szépül 
Bábolna.

– Tervek 2006-ra? 
– Nagy fába vágtuk a fejszénket, március-
tól – részben pályázati pénzből, részben 
saját erőből – megindul a városközpont 
rehabilitációja, körforgalom kerül kiala-
kításra. Reményeink szerint augusztus 
20-án adjuk át a forgalomnak. Szeretnénk 
Bábolna idegenforgalmán is lendíteni, 
ennek érdekében célunk, hogy minden 
hónapban legyen egy országos szintű, 
vonzerejű rendezvény a városban. Idén 
is lesz Kukorica Napok, és újra megrend-
ezzük az európai hírű Gazdanapokat. Ezt 
a kiállítást és vásárt együtt szervezzük az 
IKR Rt.-vel és a Bábolnai Nemzeti Mé-
nesbirtok Kft.-vel. Időpontját is kijelöltük, 
szeptember 13. és 16-a között várjuk az 
ország és Európa agrárszakembereit, cége-
it, valamint az érdeklődő közönséget.

– Kikre lehettek méltán büszkék 
2006-ban?
– Sokan tettek sokat Bábolnáért, a leg-
kiemelkedőbbeket az idén is jutalmaztuk. 
A Bábolnáért Emlékérmet a Takarmány 
Kft. kapta, itt sok bábolnai dolgozik, és 
a cég minden évben táboroztatja dolgo-
zói gyermekeit. Hárman részesültek a 
Városért kitüntetésben. Debreczeni Mór 
Andrea a Gyermek Önkormányzat volt 
polgármestere, Kovács József, aki 1990-
től 0998-ig volt Bábolna polgármestere, 
és Körmendi László, a Bábolnai SE volt 
elnöke, a labdarúgó-szakosztály vezetője.

Veér Károly

A korábbi évtizedekben a Bábolna Rt. helyzete alapvetően meghatá-
rozta a település sorsát. Bár a kormány decemberi döntése értelmé-
ben megszabadították adósságaitól a céget, sőt újabb többmilliárdos 
hitelt kapott, hogy ezután kizárólag növénytermesztéssel foglalkoz-
hasson, a város – mivel a tavalyi évben az rt.-től egy fillért sem kapott 
– mintegy 60-70 millió forint adóbevételtől esett el. Érthető tehát, 
hogy 2005-öt dr. Horváth Klára polgármester asszony az önkormány-
zat nehéz éveként értékelte.



Az Új Atlantisz az ország egyik legrégebben 
működő ipari parkja, már tíz éve működik. 
A betelepült üzemek beruházásai már meg-
haladták a nyolcmilliárd forintot, tavalyi ár-
bevételük pedig a tízmilliárd forintot. Komoly 
fejlesztéseket hajtottak végre, és érezhetően 
megélénkült a befektetői érdeklődés is.
Az ipari park 160 hektáros területéből 120 
hektár a beépíthető, amelyből napjainkig 28 
vállalkozás részére mintegy 30 hektár került 
értékesítésre. A tavalyi évben négy vállalko-
zás részére 4,5 hektár nagyságú terület érté-
kesítése, és 2 ha bérbe adása realizálódott. 
Új beruházások is sorra kerültek a tavalyi 
évben, Kókai Tömítéstechnikai Kft., AVA-
LION Kft., Somló-Metál Kft., Tóth és 
Társa Kft.

FEJLESZTÉSEK

Elkészült az Ajka-Bakonygyepes közötti út 
szélesítése és korszerűsítése két körforgalmi 
csomópont megépítésével, és a közvilágítás 
kiépítése. Így az ipari park megközelítése 
könnyebbé, egyszerűbbé vált. Szilárd bur-
kolattal látták el az ipari park belső útháló-
zatának kb. 800 m-es szakaszát, és a felszíni 
vízelvezető hálózatot is bővítették.

EGYÜTT A HIVATALLAL

Az ipari park területén kedvezőbb az 
építményadó, a munkahelyteremtést az ön-

kormányzat az országban egyedülálló módon 
pénzzel is támogatja.
A vállalkozások székhelyének vagy telephe-
lyének kiválasztásakor az adókedvezmények-
nél is fontosabb szempont az a vállalkozó-
barát környezet, klíma, amelyben a hivatalok 
nem további akadályokat gördítenek a beru-
házó útjába, hanem a megoldás, az együttmű-
ködés lehetőségét keresik. Aki betelepül az 
ipari parkba, az betelepül a városba is. Ha 
elégedett azzal, ahogy fogadják, ha otthon 
érzi magát, és segítik munkáját, az a lehető 
legjobb reklám az ipari parknak. 
Ajkán a problémák megoldásában segítsé-
get nyújt a hatóság – nemcsak a pénzügyi 
támogatások esetében, hanem az „egyabla-
kos ügyintézéssel”, a különféle engedélyek, 
ügyes-bajos dolgok gyors és minél egysze-
rűbb intézési módjával is, és ez a hozzáállás 
meghatározó a jövő szempontjából.

ÚJABB EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ 
ÖNKORMÁNYZATTAL

A közelmúltban aláírt együttműködési és 
ingatlan hasznosítási szerződés az Ön-
kormányzattal a vállalkozóbarát szemléletet 
még inkább erősíti. Az együttműködési 
szerződés egészen kézzelfogható előnyöket 
kínál mindkét félnek, hiszen ennek révén a 
közelben fekvő önkormányzati tulajdonú 
területekre is kiterjed majd az ipari park cím 
a vele járó jogosultságokkal együtt. Rendkívül 

előnyös intézkedés ez abból a szempontból 
is, hogy a mostani pályázati rendszerben az 
önkormányzati tulajdonban lévő területekre 
infrastrukturális ellátás céljára igénybe vehető 
támogatások mértéke közel a duplája annak, 
mint ami egyéb területekre igénybe vehető. 

RUGALMASABB HOZZÁÁLLÁS

Reméljük azonban, hogy nemcsak az ipari 
park cím kiterjesztésében, hanem a területek 
hasznosításában, betelepülők idecsábításá-
ban, a tőkeakvirálásban is közös és ered-
ményes tevékenység folytatásra kerül majd 
sor. Fontos szegmense munkának, hogy az 
építési szabályozás (a szabályozási terv, a te-
rületrendezési terv, a településszerkezeti terv 
stb.) területén minél rugalmasabb hozzáállás 
valósuljon meg. 
A cél, hogy ha valaki itt egy komoly, több 
száz milliós beruházást tervez, ne vélt előnyö-
ket, bürokratikus érdekeket mereven kezelő 
szabályozásba ütközzön, hanem fogadókész, 
a környezetvédelmi szempontokat figyelem-
be vevő, költségkímélő és felelősségteljes, 
de együttműködő hatósági magatartással 
találkozzon. Napjainkban a város gazdasági 
helyzetére, a munkalehetőségekre is hatással 
van az ipari park működése, beruházóinak 
sikeressége. 
Fontos belátni mindkét részről, hogy bizo-
nyos szabályozási elemeket a piaci igényekhez 
igazítva mindenki sikeresebb lehet.

Az Új Atlantisz Ipari Park a 2005-ös év folyamán már bemutatkozott 
lapunk hasábjain. Ekkor megtudhattuk, hogy jó földrajzi elhelyezkedé-
sének köszönhetően könnyen megközelíthető az M7-es autópályán és 
az E66-os számú nemzetközi főútvonalon, Ajka városa pedig nemzetkö-
zi villamosított vasútvonalon fekszik. A légi személy- és teherszállítás 
70 km-en belül biztosított. A bemutatkozás óta eltelt több mint fél év 
alatt az ipari park tovább fejlődött, és még kedvezőbb feltételekkel várja 
beruházóit.

Új Atlantisz Ipari Park
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AJKA: AZ ÍGÉRET TÚLTELJESÍTVE JÓ

– „2005 az utak éve lesz, terveink szerint 
új körforgalmakat adunk át, kiszélesítjük a 
8. sz. főútról a városba vezető szakaszt.” 
Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy 
jó – hogy még egy másik, ezúttal köz-
mondás-idézettel is előhozakodjak.  Ez 
nálunk, Ajkán azért is különösen fontos 
mondás, mert  2002-ben meglehetősen 
sokat ígértünk, márpedig lassanként el-
érkezik az ígéretek számonkérésének ideje 
is. Azt hiszem, nem kell szerénykednünk, 
pláne nem kell álszerénynek lennünk. Nincs 
olyan pontja az életünknek, ahol az elmúlt 
években ne túlteljesítést könyvelhetnének el 
a polgáraink.
– De, rendben, most csak 2005-ről be-
széljünk.
– Nyolcszázharmincmillió forintot költöt-
tünk útfelújításokra – ha már egyszer Az 
utak évének aposztrofáltuk a tavalyit. Az 
imént említett Bakonygyepesi bevezető út 
szélesítése és korszerűsítése elsősorban a 
Magyar Közút Kht. sikere, mi elsősorban 
azokra a városi területekre koncentráltuk 
saját és pályázaton nyert anyagi forrásain-
kat, ami a városban lakók komfortérzetét 
befolyásolják. Összesen tizenhárom utcát 
tettünk rendbe, közöttük olyan peremkerü-
letieket is, amelyek száz-, illetve hetvenéves 
múltjuk során most kaptak először szilárd 
burkolatot. 
– 2004-ben még épp hogy száz fölé ment 
azon lakások száma, amelyek tulajdonosai 
részt vettek a panelfelújítási programban, nos, 
tavaly átadtuk az ötszázadik korszerűsített la-
kást is, ráadásul már tudjuk, hogy 2006-ban 
1300 lakás szeretne megújulni. Természete-
sen minden jelentkezőt támogatunk.
– Ajka 2004-ben megnyerte a megyei vi-
rágosítási versenyt, sőt, a Virágos Magyar-
országért vetélkedőn is jól teljesített. Tavaly 
megint mi lettünk a megyei győztesek, az 
országos eredményünk pedig minisztériumi 
különdíj lett. Ajka iránt nőtt az országos 

érdeklődés: a meglévők mellé további két 
bank is új fiókot nyitott nálunk, miközben 
egy harmadik most toboroz munkatársakat. 
Bővült az árukínálat Ajkán, mennyiségében 
és minőségében is gazdagodott a paletta. 
Már két áruházlánc telepedett le nálunk, 
hatásukra a helyi vállalkozások is látványo-
sabb tevékenységbe kezdtek: ajkaiak áru-
házat építettek az új kereskedőövezetben, 
és legutóbb egy plázára kértek építési en-
gedélyt. Ráadásul újabb áruházlánc jelezte 
szándékát az Ajkán való megtelepedésre. 
Tavaly eddig még soha nem volt eredmé-
nyeink születtek több sportágban is, sőt, 
olimpikont adott Ajka az országnak.

– Akkor ön egy sikeres város polgár-
mestereként elégedetten készülhet a 
választásokra.
– Elégedettségről szó sincs. Az elvégzett 
munka mennyisége ugyan tekintélyt pa-
rancsoló, a hatékonysága azonban hagy 
kívánnivalókat maga után. Ennek csak 
részben magyarázata az, hogy időközben 
a jogszabályok is változnak, sokkal inkább 
fékező tényező az a másfél évtizeden át 
tartott lendületvesztés, ami miatt Ajkán az 
idén záródó ciklus elején szinte mindent e-
lölről kellett kezdenünk. Tényleg arról szólt 
az első másfél évünk, hogy használható 
terveket kellett készíttetnünk, rendezési, 
szabályozási, engedélyezési, kiviteli ter-
veket.

– 2005 akkor azt is igazolta, hogy jól 
sikerültek ezek a tervek?
– Azt, hogy valami jó, majd a polgárok 
mondják ki. A terveink és a tetteink minden 
esetre leginkább arról szólnak, hogy nem 
csak a lassan záruló négy évre, hanem – az 
első pillanattól kezdve – sokkal hosszabb 
időre gondolkodtunk előre. 
Nyilvánvaló, hogy az útprogram sikeres, 
tehát folytatjuk. Mivel a város vezetése és 
a lakosság közötti kommunikációs csatornák 

ma már alkalmasak a folyamatos párbeszéd 
folytatására, pontosan tudhatjuk, hogy 
Ajka lakóinak mikor milyen irányba változik 
az érdeklődése. Tavaly év elején például 
az egyik utcánk felújítását kívánták erősen 
a polgáraink, nos, az út annak ellenére 
kiszélesedett és megújult, hogy eredetileg 
kivettük volna a javítási programból. Most 
azt érzékeljük, hogy a gyalogosok érzik 
hátrányban lévőnek magukat, ezért az útp-
rog-ramunk egyik hangsúlya a járdaépítésre, 
felújításra helyeződik át. Szeretnénk ugyanis 
tartósabb, simább gyalogjárókat létrehozni.
2006-ban befejeződik az egymilliárdos 
Padragút városrészi csatornaberuházás, 
aminek következtében nem csak a város 
lakosságának egytizede került egy csapásra 
minőségileg más életkörülmények közé, 
hanem Ajka ezzel a százszázalékos csator-
názottságú magyar városok előkelő sorába 
jut. Azt már említettem, hogy 1300 laká-
sunk újul meg a panelprogramban, a MAL 
Rt.-től hozzánk került újabb munkásszálló-
épületből pedig lakásokat alakítottunk ki és 
értékesítettünk. 
Nyilván folytatjuk az életminőséget javítani 
kívánó és újfent korszerűsített, az élet igé-
nyeihez igazított Útravaló-programunkat. 
Gyorsítunk az Útravalót a kistérségbe 
adaptáló Látóhatár-programunkon is, amely 
többek között a munkahelyteremtést köny-
nyíti. Nyilván a virágosításban még jobb 
eredményre törekszünk, hozzálátunk a Vá-
rosi Művelődési Központ épületének kor-
szerűsítéséhez, a belvárosi Agóra-programot 
pedig befejezzük. Nagyon nagy munka lesz 
a Városliget, ezen belül a strand megújítása, 
amelynek összege úgyszintén meghaladja a 
hétszázmilliót. Ennek keretében nem csak 
élményfürdőt, 1700 négyzetméternyi új 
vízfelületet hozunk létre, de megkezdjük 
egy igazi lakópark  építését is.
– Most válaszolnék egy korábbi kérdésére: 
valódi eredményekkel, betartott, sőt túltel-
jesített ígéretekkel és további rengeteg mun-
kával, hosszú távra feladatot adó tervekkel 
vágunk neki az idei választásoknak. Bízunk 
abban, hogy újabb négy évre a város polgá-
rainak munkatársaivá szegődhetünk. 

Vitkóczi Éva

A harminckétezer lakosú, a Kab-hegy tövében, a 8-as számú főköz-
lekedési út mentén található kisváros, Ajka polgármestere, Schwartz 
Béla, aki szocialista–szabad demokrata koalíció élén irányítja a tele-
pülést, a lapunkban tavaly közölt évköszöntő interjú záró gondolatai-
nak felidézésével kezdte mostani beszélgetésünket.



A városüzemeltetés terén sikerült 
előrelépni. A frekventált közterü-
leteken nagyobb volt a tisztaság, 
rendezettebbek a parkok, és meg-
dupláztuk a virágokkal beültetett 
terület nagyságát.

A város nyújtotta kulturális és 
sportrendezvények színvonala a 
vendégforgalmat is jelentősen be-
folyásolja.
Hagyományos nagyrendezvényeink 
mellett számos nagysikerű progra-
mot szerveztünk, civil szervezetek 
és önkéntes segítők bevonásával. 
Előre léptünk a rendszerességben. 
Június közepétől szeptember 
közepéig minden hétvégén volt 
kulturális esemény a városban. 
Már most tudhatja mindenki, hogy 
június első hétvégéjén nagyszabású 
horgászverseny, az utolsó hétvégén 
Péter-Pál napi népművészeti kira-
kodóvásár; július első hétvégéjén 
mazsorett- és fúvószenei feszti-
vál; július utolsó hetében almádi 
napok; augusztus 20-a előtt 10 
napig borfesztivál; szeptember 
második hétvégéjén szüreti napok, 
felvonulás van Balatonalmádiban 

– minden évben. Sok, a telepü-
lésen ingatlannal rendelkező család 
tartózkodik ezeken a hétvégéken a 
városban, és egyre többen üteme-
zik nyári szabadságukat egy-egy 
látogatni kívánt eseményhez. Nagy 
siker és érdeklődés mellett zajlott 
a Balaton Tárlat, amely országos 
hírű rendezvény. Sportprogram-
jaink közül kiemelem a Pannónia 
Kupa Sakkversenyt, a gördeszka 
fesztivált, a pedagógusok országos 
teniszversenyét, az öbölátúszást, 
a Balaton Kupa fekvenyomó ver-
senyt.
Jelentős egyházi, hitéleti esemé-
nyek, évfordulók tették teljessé a 
2005-ös esztendőt.

Legnagyobb környezetvédelmi be-
ruházásunk a 843 érdekelttel indí-
tott víziközmű-társulattal kö-zösen 
épülő szennyvízcsatorna hálózat 
bővítése. A csaknem félmilliárdos 
munka kivitelezési költségének 
több mint 60%-át sikerült pá-
lyázati úton elnyerni. Megépült 
a Balaton Fejlesztési Tanács tá-
mogatásával a móló melletti parti 
sétány, felújítottuk a Wesselényi 

strand főbejáratának térburkolatát 
és a locsolóvezetéket. Sportpá-
lyákat építettünk két strandunkon. 
Megújult a vörösberényi SÉD híd, 
a forgalmas út egy szakasza, és két 
oldalán új járda épült. Lakossági 
támogatással 3 utca aszfaltozása 
készült el. Előkészítés alatt van 
a belvárosi Baross G. utca alsó 
szakaszának díszburkolása és Káp-
talanfüreden a Szabadságkilátó út 
burkolatfelújítása. Mindkettő a 
2006-os nyári szezonra elkészül. 
Tervekkel rendelkezünk az Öreg 
park rekonstrukciójának folytatásá-
ra, a Gomba sor vendéglátó egy-
ségeinek átépítésére, az Ady u. 
térburkolására és járdaépítésekre. 
Reméljük, a pályázatok korai kiírá-
sát, és bízunk az eredményes sze-
replésben, amely bővítheti az idei 
évben megvalósuló fejlesztéseket. 
Magánberuházásban, vállalkozói 
tőkéből megépült és megnyitott a 
négycsillagos RAMADA szálloda 
és egy színvonalas takarékszövetke-
zeti kirendeltség.

Küzdelmes, nehéz év elé nézünk. 
A napi érdekeken felülemelkedő 
választási kampányokat remélek. 
Nyugodt, békés, harmonikus, több 
örömöt hozó új esztendőt kívánok 
mindenkinek.

Pandur Ferenc
polgármester

BALATONALMÁDI HITEL NÉLKÜL MŰKÖDIK
Az elmúlt évet a kiegyensúlyozott, takarékos, stabil önkormány-
zati gazdálkodás jellemezte. Hitelfelvételre nem volt szükség, 
a nehézségek ellenére is nőtt az önkormányzati vagyon. A költ-
ségvetés végrehajtása során a legfontosabb cél a kötelező és az 
önként vállalt feladatok ellátására a fedezet biztosítása, a ter-
vezett felújítások és fejlesztések elvégzése, pályázati források-
ból a fejlesztési lehetőségek növelése és a likviditás folyamatos 
fenntartása volt.
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TÉNYLEG LENDÜLETBEN 
A BALATON-PART ÉKKÖVE

– A négyéves ciklus alatt az elhúzódó prob-
lémák megoldása és a város megújítása volt 
az elsődleges cél. Ilyen elhúzódó probléma, 
már-már botránykő volt Balatonfüreden a 
félig-kész Görög falu, amelyet a ’90-es évek 
elején kezdtek építeni, ám befejezésre csak 
a 2004-es esztendőben került sor. Így már 
két éve szép és érdekes színfoltja a városnak. 
Mellette lesz majd található az aquapark, 
amely télen-nyáron nyitva áll, az időjárás 
viszontagságaitól és a szezontól függetlenül 
várja a vendégeket.
– Tavaly régi álmunk vált valóra, hiszen egy 
éve adtuk át a Szabadidő és Sportköz-
pontot, amely több mint ezer férőhelyes 
sportcsarnokból, konditeremből, fitness-, 
wellness- és táncoktatási szolgáltatásokból 
áll. A csarnokkal együtt elkészült egy sza-
badtéri színpad és egy multiplex mozi is. A 
központot mára belakta a város, tökéletesen 
kielégíti a helyi és a térségi igényeket is.
Elkezdődött jó minőségű szociális bérlakások 
építése is, amely fontos segítséget jelenthet 
a helyi fiataloknak az életkezdéshez, hiszen  
ezek a lakások amellett, hogy minden minő-
ségi igényt kielégítenek, olcsóbbak lesznek, 
mint egy albérlet.

Számos elkezdődött építkezés, felújítás jel-
zi Balatonfüred átalakulását. Európai uniós 
pályázaton nyert 380 millió forintból a 
reformkori üdülőtelepi rész, a Blaha Lujza 
és a Kisfaludy utca, és a park egy része újul 
meg, valamint a közterületi részen kívül még 
két fontos füredi épület. Az egyik a volt 
Balatontourist épülete, amelyből a Balatoni 
Borok Háza szépült meg, a másik a volt Kis-
faludy mozi. A régi kertmozi helyén épül a 
Kisfaludy üzletház. A műemlék moziépület 
bemutató-, kiállító és előadóteremnek ad 
majd otthont, ahol lehetőség nyílik akár kon-
ferenciák, akár művészettörténeti előadások 
megtartására. 

A régi mozi mellett új szabadtéri színpad 
található – ide a mérsékelt hangerejű da-
rabokat várjuk, míg a Szabadidő és Sport-
csarnok színpada a fiatalokat inkább vonzó 
koncerteket várja majd.

Korhű külsőt kap az Árkád Hotel, amely 
négy csillagos szállodaként fog üzemelni, 
és az Ipoly Szálló is, illetve a kapcsolódó 
utcák.
Az épületek korhű homlokzata és az utcák 

felújításra a jövő szezonra elkészül, így 
vendégeinket már egy elegáns, reformkori 
negyed várja majd.

Bővítjük kikötőinket is – szinte az egész 
füredi parton kikötő épül, így 6-700 hajót 
tud tartósan fogadni a város, amely azt je-
lenti, hogy a balatoni hajók egy tizede itt 
összpontosul. Ilyen kikötőbővítést is végez 
az a beruházó, amely a Széchenyi utcai (volt 
Orosz) strand területén épít négy csillagos 
aparthotelt mélygarázzsal, élménymedenc-
ével, gyógymedencével, gyógyászati- és 
wellness-szolgáltatásokkal. A fennmaradó 
terület strandként és az épület átriumos bel-
ső tere a nagyközönség számára látogatható 
lesz.

Terveink közt szerepel a két szabadtéri 
színpad mellé egy fedett színház létrehozása 
is, hogy ne csak a fürdés élményét tegyük 
szezon- és időjárás-függetlenné, hanem a 
város kulturális élete is állandó színvonalú 
lehessen. Szeretnénk ellátni mind a város, 
mind térség igényes és minőségi szórakozásra 
nyíló igényeinek kielégítésére lehetőséget 
biztosítani.

Vitkóczi Éva

Balatonfüred látványosan újul meg – sok félbemaradt beruházás 
készült el és a város szórakozási lehetőségei minőségileg magasabb 
szintet értek el. „Balatonfüred tényleg lendületben van, csaknem tíz 
milliárd forinthoz jutott a város 2005-ben, amely becslések alapján 
– 13 000 lakos esetén – lakosonként közel egy millió forintot 
jelent” – mondja Dr. Kiszely Pál alpolgármester, aki a továbbiakban 
részletezi, mire fordították a beérkezett összegeket.



Ebben az időszakban azonban a kelet-
európai országokban az építőipar a gaz-
daság egyéb ágazataival együtt mélypontra 
került, így a Donichem Kft. termelése 
jóval elmaradt a kapacitásától. A vegyes 
vállalati partnerek a gazdasági körülmények 
miatt közös megegyezéssel megállapodtak 
abban, hogy a Dow Chemical Company 
megveszi a többi partner részét. Így került 
bejegyzésre 1992 elején a 45 főt fog-
lalkoztató Dow Hungary Vegyipari Kft. 
(Dow Hungary Balaton üzem), melynek 
tulajdonosa 100%-ban a The Dow Che-
mical Company (TDCC) lett.
A Dow Hungary Kft. a Donichem Kft.-től 
környezetvédelmi szempontból az akkor 
alkalmazható legjobb technológiát örökölte 
meg (142b-EtCl-CO2), és az eltelt évek 
alatt társaságunk folyamatosan fejlődött. 
Egyre javuló technikai és szociális adott-
ságainkkal egyre jobb minőséget tudunk 
elérni, valamint hatékonyabban tudunk 
termelni.
A technológia fejlesztése, korszerűsítése 
napjainkban is tervszerűen zajlik. 
A piac igényeinek megfelelően többször 
kellett kapacitás- és termékskála-bővítést 

végrehajtanunk a mindenkori legmagasabb 
minőségi elvárások biztosításával.
2002-ben környezetvédelmi célú techno-
lógiai módosítást hajtottunk végre, melynek 
lényege az volt, hogy a gyártástechno-
lógiában használt, ózonkárosító hatással 
rendelkező anyagokat (HCFC), károsító 
hatással nem rendelkező anyaggal (CO2) 
váltottuk fel.
Jelenlegi létszámunkkal és a rendelkezésre 
álló technikai eszközökkel, berendezésekkel 
gyártási kapacitásunk a kezdeti időszakhoz 
viszonyítva kétszeresére emelkedett. 
A Dow Hungary Kft. tevékenysége: extru-
dált polisztirolhab gyártás.
A gyártási folyamat célja: polisztirol alap-
anyagból kiindulva, megfelelő habosító- és 
segédanyagok alkalmazásával, zárt cellás 
hőszigetelő táblák előállítása, alapvetően 
építőipari felhasználásra. A termék profil 
megmunkálása során keletkező nyesedék és 
egyéb hulladék visszadolgozásra és újbóli 
felhasználásra kerül, ezáltal nem okoz kör-
nyezetszennyezést. 
A Dow Hungary Kft nem folytat kiskeres-
kedelmi tevékenységet, a termékek értéke-
sítése nagykereskedőkön keresztül történik. 

Társaságunk több éve sikeres kapcsolatban 
áll az R.W. Bautech Kft.-vel, aki a magyar-
országi piacot látja el termékeinkkel. A 
külföldi értékesítés céljából társaságunk a 
környező országokban egy-egy nagykeres-
kedelmi céggel tart kapcsolatot.
Üzleti filozófiánk középpontjában a meg-
rendelő áll. Ezt állandóan szem előtt tartva 
azon fáradozunk, hogy termékeink mindig 
kitűnő minőségben, és megfelelő időben 
álljanak partnereink rendelkezésére. 
Versenyképességünk megőrzése, termé-
keink minőségének folyamatos javítása, 
működésünk szervezettebbé tétele céljából 
a társaság vezetésének döntése alapján az 
MSZ EN ISO 9001:2001 nemzetközi 
szabványnak megfelelő minőségirányítási 
rendszert vezettünk be és működtetünk.

Minőségpolitikai mottónk:
 
„Számunkra a minőség nem más, 
mint a Megrendelőink elégedettsége!”

Balogh Imre
ügyvezető igazgató
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BALATONFŰZFŐ ÖT ÉVE VÁROS

A várossá avatás évfordulóján sokan tettük fel 
a kérdést: milyen is ez a fiatal város, a csupán 
l958-ban községgé nyilvánított település, itt, 
a Balaton északkeleti csücskén, a Mezőföld, 
a Veszprémi fennsík és a Balatoni árok talál-
kozásánál?
 Területe rendkívül kicsi: nem éri el a 10 
négyzetkilométert, így népsűrűségét tekintve 
ma Veszprém megye legsűrűbben lakott te-
lepülése. Bölcsödével, három óvodával, két 
általános iskolával, gimnáziummal és szakköz-
épiskolával, alapfokú és szakorvosi ellátással, 
mentőállomással, hivatásos önkormányzati 
tűzoltósággal, két postával, rendőrséggel, 
művelődési központtal és könyvtárral, szociális 
gondozói központtal rendelkezik. A mintegy 
4300 fős állandó lakos létszám a nyári idő-
szakban megduplázódik, köszönhetően a több 
száz üdülő ingatlannak, a kiváló strandolási, 
sportolási lehetőségeknek, amelyet a vitorlá-
zás, horgászás, a Balaton uszoda, a kiváló 
teniszcentrum biztosit. Balatonfűzfőn működik 
az egyedülálló Balatoni bob, a hozzá kapcso-
lódó sherpa-parkkal.
 Balatonfűzfő létét az iparnak köszönheti: 
hosszú évtizedeken át több, mint 6000 
embernek nyújtott biztos megélhetést a fűzfői 
ipar! Mára munkahelyek ezrei szűntek meg: 
a piac változásai, a szigorú környezetvédelmi 
előírások nyomán gyárrészek, üzemek tűnnek el 
a föld színéről, folyamatos a veszélyes anyagok 
eltávolítása és semlegesítése, hogy aztán a 
megtisztított környezetben -2006 őszétől- 
ismét megjelenhessen korábbi súlyával és jel-
entőségével az ipar, de immár a környezetével 
harmonizálva, a szigorú, a Balaton törvény 
által is megengedett módon, új munkahelyeket 
biztosítva az itt és a város környezetében élők-
nek. A környezetrehabilitációs munkát mintegy 
14 milliárd forintos ráfordítással és nagy fel-
elősségtudattal a Nitrokémia Rt. végzi.

 A Balaton-part idegenforgalmi hasznosítása az 
utóbbi években kapott új lendületet: strandja-
ink jelentős fejlesztése és korszerűsítése mellett 
a magántőke is kezdi felfedezni a városunkban 
rejlő idegenforgalmi lehetőségeket. Vitorlás 
és csónakkikötő, vendéglátó üzletek, kisebb 
kempingek és motelek létesültek. Az ebben az 
évben elfogadott település-szerkezeti tervünk 
további jelentős, Balaton-parti fejlesztésekre 
biztosít lehetőséget. 
 Városunk másik jelentős adottsága fekvésében 
rejlik. Mint a Balaton-part legészakibb pontja, 
kikerülhetetlen, ezért utak csomópontjában 
fekszik. Az országos közlekedésfejlesztési 
koncepció fontos szerepet szán e térségnek, 
hiszen itt tervezi elvezetni a budapesti-balatoni 
vasútvonalat, s itt épül az évtizedek óta várt, 
a városunkat átszelő 71-es főközlekedési út 
elkerülő szakasza, a majdani 8-as autópálya 
egyik fontos leágazása.
 Balatonfűzfő számára az elkerülő út építése 
többet jelent egyszerű közlekedési kérdés-
nél: az útépítés befejezése nyitja meg az 
utat az előtt a városfejlesztési munka előtt, 
amely évszázadokra meg fogja határozni a  
város arculatát: a Balaton Fejlesztési Tanács 
pályázatán nyert támogatásból készült el az 
a tanulmányterv, amely megmutatja, hogy 
miképpen jöhetnek létre a városunkban ma 
még hiányzó, a kistérséget és az itt megforduló 
idegeneket is szolgáló létesítmények, tájba illő-
en, korszerűen, igényeinknek és elvárásainknak 
megfelelően.
 Balatonfűzfő fejlődése az ipari átalakulás 
okozta veszteségek miatt átmenetileg meg-
torpant. Mára azonban ismét az élénkülés 
jelei mutatkoznak: az iparterület rehabilitációja, 
amely a jövő építésének alapfeltétele, kézzel-
fogható közelségbe került. Egyre jelentősebb 
vállalkozások fektették és fektetik tőkéjüket 
a városunkban létrehozott vállalkozásaikba. 

Magánbefektetői beruházásokban lakások 
tucatjai épülnek, olcsóságuk miatt fiatal csal-
ádokat vonzva. 
Városunk kiemelkedően fejlett intézményi 
hálózata zavartalanul működik. Önkormány-
zatunk a szűkös anyagi lehetőségei közepette 
is biztosította a színvonalas városüzemeltetést, 
korszerűsítettük és bővítettük városunk köz-
világítását, befejeztük a Balaton-part teljes 
közművesítését, több ponton bevezettük a 
szelektív hulladékgyűjtést és kistérségünkben 
elsőként megépíttettük hulladék-udvarunkat.
Létrehoztuk a Teleházat, építtettünk két kisebb 
játszóteret, jelentősen fejlesztettük strandjain-
kat, megépíttettük a Jókai utcát és járdát. 
 A 2006-os esztendő az önkormányzati 
ciklus utolsó esztendeje: önkormányzatunk 
tervei ennek figyelembe vételével, de több 
önkormányzati ciklust is átívelően készülnek. 
Az elfogadott településrendezési tervek 
alapján a kiviteli tervek készítésével elkezdjük 
a Balaton-parti sétány építését. Elkészíttetjük 
a Fűzfő-gyártelepi településrész rehabilitáci-
ójának és rekonstrukciójának kiviteli terveit. 
Folytatjuk a városközpont terveztetését.
Magántőke bevonásával folytatjuk a tobruki 
strand fejlesztését, útjaink felújítását.
 Városházánk 2006-ban a Fűzfő-gyártelepi 
városrészbe költözik: az önkormányzatunk 
által megvásárolt irodaépületben minden 
önkormányzati ügyet egy helyen lehet majd 
intézni, jelentősen javítva ezzel az ügyintézés 
színvonalán.
A “Támasz Idősek Otthona” 2006. I. 
félévében kezdi meg működését: önkormány-
zatunk 50-50%-os részaránnyal vesz részt 
a működtető kht-ban, növelve ezzel annak 
biztonságát.
Városi sportstadionunkat -csökkentendő 
a felújítás, fenntartás, működtetés terheit- 
hosszú távon, magántőke bevonásával fogjuk 
működtetni.
Önkormányzati forrásaink szűkösek: a 2006-
os év döntően a 2007-2013 között európai 
uniós ciklusra való felkészülés, a jól pályázható 
projectek előkészítésének  
éve lesz.

Üdvözlettel és egyúttal 
Boldog Új Esztendőt kívánva:
Dr. Varjú Lajos polgármester

A  2005-ös esztendő az évfordulók jegyében telt el: ünnepeltük az 5 
éves várost, a l5 éve megalakult önkormányzatokat és a 75 eszten-
dős Jókai Mór általános iskolát! Várossá avatásunk ünneplésének 
időpontjául 2000. szeptember 30-át tudatosan választotta képvis-
elő-testületünk: együtt ünnepelni az Önkormányzatok Napjával, 
ez volt a cél! Annak kifejezésre juttatása, hogy menyire fontos szá-
munkra az önkormányzatiság, az, hogy helyi ügyeinket demokrati-
kusan választott képviselet útján rendezhetjük.
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– Milyen beruházások, fejlesz-
tések történtek Bicskén 2005-
ben?
– Az MFB önkormányzati infra-
struktúra-fejlesztési programja és 
nyertes pályázatok jelentik beru-
házásaink hátterét 2005-2007-ig 
terjedően. 
– Legjelentősebb programunk az 
út- és járdaprogram, 2005-ben 
hat utcát és 3 km járdát láttunk el 
szilárd burkolattal, 2006-ra marad 
még 3 km járda és 4 utca, amelye-
ket az időjárás miatt nem tudtunk 
aszfaltozni. 
A régi községháza épületében 
kapott helyet zeneiskolánk, itt el-
készült a tető és a födém cseréje és 
a homlokzati rész felújítása.
2006-ra tervezzük a Hősök tere 
felújítását, amelyhez hozzá tartozik 
a járda díszburkolattal való ellátása 
is. A fejlesztésre szánt pénzből 
2005-ben elkészültek a tervek, 
ezek megvalósulása a következő 
évben várható. 
Gesztorként veszünk részt a kis-
térségi tanuszoda fejlesztésében, 
amely összesen hat regionális tele-
pülés összefogásaként, a Nemzeti 
Sporthivatalon keresztül valósul 
majd meg. Jelenleg a közbeszerzési 
eljárás folyik, várhatóan 2007. I. 
félévében lesz kész. 
Fejlődést értünk el az egészség-
ügy területén is, rendelőintézeteink 
valóságos regionális központtá vál-
tak. 60 millió forintot fordítottunk 
orvosi műszerek – többek közt szív-
ultrahang, ultrahang, fizikoterápiás 
kiegészítő eszközök – beszerzésére, 
és végrehajtottunk egy 40 millió fo-
rintos beruházást hét rendelőn; né-

gyen felújításra került az infrastruktú-
ra, a vizes blokkok, és épült három 
vadonatúj rendelő is. Háromszoros 
alapterületen, légkondicionáltan 
működik az okmányirodánk. Külön 
kiemelném a város intézményrend-
szerét, amely mind vezetésében, 
személyzetében, mind pénzügyi és 
szakmai téren stabilan és magas szín-
vonalon végzi munkáját.

– Kialakításra került már az e-
önkormányzat?
– Egyenlőre ki kell építeni a hálózati 
lefedettséget a városban, ennek a 
programunknak a neve: szélessávú 
internetet minden lakásba. Utána 
jöhet a következő lépcső, az elekt-
ronikus önkormányzat és ügyintézés 
lehetőségének megteremtése.

– Kistérségi szinten milyen lé-
pések történtek?
– Kistérségünket a Vértes Többcé-
lú Kistérségi Társulás koordinálja. 
Munkájukat eredményeik tükrözik 

leginkább; hiszen az elmúlt időszak-
ban négy területen értünk el komoly 
fejlődést. Az oktatás – az iskolaszö-
vetség – központja Mányon van. 
Sikerült befejeznünk a gyógytorna 
és a logopédia eszközfejlesztését. 
Három családsegítő mikrocentrum 
működik kistérségünkben: Csákvár, 
Etyek és Bicske. Mindhárom centru-
mot elláttuk szolgálati gépjárművel, 
számítástechnikai és irodai felszere-
léssel, így mára teljes az infrastruk-
turális háttér. Célunk a minőségi 
mutatók javítása. Bicskei és csákvári 
központtal működik a sürgősségi 
betegellátás, amely az alapfelszerelt-
ség kialakítására 9,5 millió forintot 
kapott. A negyedik ilyen terület a 
bűnmegelőzés. Kistérségi együtt-
működés eredményeként a körzeti 
megbízotti hálózatot elláttuk nagy 
teljesítményű laptopokkal és lézer-
jetekkel, amely gyors és korszerű 
helyszínelést tesz lehetővé.

– Milyen rendezvények színesí-
tik majd a következő évet?
– Tavaly is jól sikerült, és az idén 
is szerepel a programban majd 
májusban a Bicskei Napok, július-
augusztusban pedig a Kastély-estek. 
2005-ben került először megrend-
ezésre hagyományteremtő szándék-
kal a regionális fogathajtó verseny, 
amelynek szintén nagy sikere volt. A 
jövő évet azonban nagyban megha-
tározza két fontos évforduló a város 
életében: 700 éves a település, és 
20 éves a város. Remélem, erre a 
szép ünnepre még több átadott út- 
és járdaszakasszal és felújított köz-
épületekkel tudunk készülni.

Vitkóczi Éva

Bicskén nem csak városi szinten volt felújításokban gazdag a 2005-
ös esztendő, hanem több kistérségi területen is fejlődést értek el. 
Az elmúlt évre ütemezett munkák egy része az időjárás miatt ugyan 
jövőre csúszott, de a tavaly elkészült tervek nagy része is 2006-ban 
valósul meg. Két fontos évfordulót is hoz az idei év: 700 éves a tele-
pülés, és 20 esztendeje jegyzik városként Bicskét. Évértékelő interjút 
Szántó János, polgármester adott lapunknak.
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DUNAÚJVÁROS MOZGALMAS ÉVE

– Sokféle szervezet, civil kezdemé-
nyezés kifogásolja a koreai Hankook 
dunaújvárosi letelepedését. Miért ez 
az ellenkezés?
– Az ellenzők elsősorban a környezeti ár-
talmaktól félnek. Meg kell nyugtassam őket, 
a gumiabroncs gyár kész alapanyagokkal fog 
dolgozni, így nem lesz környezetkárosító 
gumiégetés Dunaújvárosban. Ezt hangsú-
lyozzuk, kommunikáljuk a sajtóban, lakossági 
fórumokon, és lassan sikerül tudatosítani az 
emberekben, hogy a Hankook letelepedése 
csak a város előnyére szolgálhat. Az új ipar-
ág megszünteti kizárólagos függőségünket a 
vasműtől, ezerötszáz új munkahelyet hoz lét-
re a város és térsége számára. Nem mellékes 
szempont, hogy remélhetően minél nagyobb 
számú beszállítója is idejön az ipari parkba, 
ez pedig a paletta további színesedését, 
újabb és újabb munkahelyek létrehozását 
jelenti. Arról is szó van, hogy a koreaiak a 
jelenlegi területüket bővítik, és a teherautó 
abroncs gyártását is idehozzák. Nagyon he-
lyes volt a kormány azon döntése, hogy 
nagyszabású autópálya-építésekbe fogott, 
hiszen, mint a példa is mutatja, a jó megkö-
zelíthetőség tényleg vonzza a befektetőket.

– Dunaújváros környéke egy felvert 
hangyabolyhoz hasonlít, nagy a sür-
gés-forgás, teljes gőzzel épül az M6-
os autópálya.
– Decemberben a sajtó munkatársaival már 
bejártuk a terepet, eljutottunk Adonyig. 
Gőzerővel folyik a beruházás, ám az időjárás 
nem kegyes az építőkhöz. A rengeteg csapa-
dék ahol tudta, hátráltatta is a munkálatokat. 
Ettől függetlenül ma az látszik, hogy március 
31-én sor kerülhet a műszaki átadásra, ak-
kor pedig az autósok is birtokba vehetik a 
sztrádát. A beruházók tájékoztatása szerint 
az elmúlt évtizedben ilyen gyorsan még nem 

készült el autópálya Magyarországon, sőt 
Európában sem nagyon. Gyakorlatilag egy 
évvel ezelőtt láthattak hozzá az építkezés-
hez. Ez idő alatt, a mai napig bezárólag 
megmozgattak 8 millió(!) köbméter földet, 
elkészültek a felüljárók, letették a fagyvédő 
réteget, kész az alap, folyik az aszfaltozás. 
Az autópályát egyébként az 51-es elkerülő 
úttal szeretnénk egyszerre átadni a forgalom-
nak. De nemcsak itt folyik a munka, zajlik a 
tervezett M8-ashoz kapcsolódó dunaújváro-
si híd építése is. Jelenleg a két dunai hídpil-
lért készítik, víz alatt kötő betont használnak, 
így hamarosan látszanak majd a víz felett a 
pillérek. Ha a híd elkészül, az a túlparti 
térségnek is jót tesz, hiszen használhatják vá-
rosunk egészségügyi, oktatási szolgáltatásait, 
és a könnyű megközelítés miatt megnyílik 
számukra is a munka lehetősége.

– És mi újság a Dunaferr háza táján?
– Dunaújváros legnagyobb vállalatát 2004-
ben privatizálták. A pályázat győztese az 
ukrán-svájci Donbass-Duferco konzorcium 
lett. Ez a kormányzati döntés bölcs és elő-
relátó volt, hiszen nyilvánvaló, hogy a várost 
stabilizálni kell. Az új tulajdonos öt évre vál-
lalta, hogy megtartja a 8500 dolgozót, és 
ígéretéhez híven nem is kezdett munkaerő le-
építésbe. Az emberek megnyugodtak, mára 
nem fenyegeti őket a munkanélküliség réme. 
A vasmű egyébként folyamatosan fejleszt, a 
továbbfeldolgozást preferálja, felújítja a me-
leghengersort, a jelenlegi 1,6 millió tonnáról 
2,5 millióra akarják a hengerelt acél termelé-
sét növelni. Mondhatjuk, hogy ma csúcson 
van Dunaújvárosban a nyersvas- és acélgyár-
tás. Az új tulajdonos az önkormányzattal 
közösen létrehozta a Donbass Területfejlesz-
tési Rt.-t, amely évi egymillió eurót fordíthat 
új munkahelyek teremtésére. Tervezik egy 

százezer négyzetméteres csarnok felépítését 
is, ahol öt év múlva egy minden igényt 
kielégítő logisztikai központ működik majd. 
Meg kell említeni, hogy más cégek is komoly 
fejlesztésekbe fogtak. A Ferrobeton, amely 
nagy fesztávú betonelemeket készít autó-
pályákhoz, üzemcsarnokokhoz, új gyártósort 
telepített, a Dunapack át kívánja alakítani 
gyártókapacitását, ezért új papíripari gépe-
ket állít munkába. Egyszóval nagy a nyüzsgés 
nálunk, napról napra új és új beruházások 
kezdődnek. Örvendetes, hogy a munka-
nélküliségi ráta is minimalizálódik, ez jelenleg 
5,9% a városban, és 7,5% a térségben. 
A kereskedelem is örvendetesen színesedik, 
a Piac tér mellett új bevásárlóközpont épült, 
tavaly adták át a Park Centert. Működik az 
OBI, a TESCO és az Interfrukt, azt hiszem, 
ezen a téren is jelentőset léptünk előre az 
élhető Dunaújváros megteremtésében.

– A gazdasági után beszéljünk a szel-
lemi szféráról is!
– Sok érdekes és izgalmas rendezvény volt 
2005-ben Dunaújvárosban, ez intézmé-
nyeink jó munkáját dicséri. A főiskolánkon 
rekonstrukció zajlik, új campus épül, át-
alakítjuk, korszerűsítjük a kollégiumot. Egy 
kultúrpark kialakítására is sor kerül, amely a 
főiskolától a dunai kilátóig húzódik majd. 
Érdekes színfolt idegenforgalmi vonzerőnk 
növelése érdekében az úgynevezett szoc-
reál építészet útja. Mivel épületeink az 
ötvenes- hatvanas években épültek, így mi 
ezt tudjuk kínálni az idelátogatóknak. Az 
Idegenforgalmi Kht. munkatársai térképpel, 
idegenvezetéssel mutatják be ezt a külön-
legességet, amit jópofa dolognak tartunk. 
A jól működő Táncszínházunknak idén 
átadunk egy óvodaépületet, és folyik a 
Szalki-sziget rekonstrukciója. Ez megint egy 
nagy beruházás, hiszen lesz itt jachtkikötő, és 
motel is épül a vendégek számára. Folynak a 
tárgyalások, hogy az önkormányzat átveszi a 
Dunaferr sportlétesítményeit, az évi kétszáz 
milliós működési költséget persze nem tudjuk 
egyedül kigazdálkodni, ezért számítunk az 
eddigi tulajdonos további segítségére is.

Veér Károly

Ha az elmúlt évtizedekben bárhol szóba került Dunaújváros neve, 
mindenki a vas- és acélgyártás hazai fellegváraként emlegette, ahol 
egy hatalmas cégcsoport, a Dunaferr a mindenható. Adja a megél-
hetést, alakítja a környezetet, támogatja a sportot és a kultúrát, egy-
szóval a város sorsa teljesen rajta múlik. Mára az egypólusú gazdaság 
kissé egészségtelen rendszere megszűnt, színesedik az ipari paletta. 
Dr. Kálmán András polgármesterrel természetesen ezzel a témával 
kezdtük évértékelő beszélgetésünket.



A Chemark Kft. 1991 augusztusá-
ban alakult, mint növényvédőszer for-
máló, kiszerelő és nagykereskedő cég. 
Tevékenységének kezdete  a magyar 
gazdaság és egyben a mezőgazdaság 
átalakulásának korszakára esett. Ebben 
az időszakban alakították ki a nagy 
nemzetközi cégek a közép - kelet - 
európai értékesítési és termelési struk-
túráikat. Miután ezek a cégek jelentik 
a legfontosabb partnereket számunkra, 
ezért a Chemark úgy épült fel, hogy 
minél teljesebb mértékben kielégítse 
ennek a vevőkörnek az igényeit. 
Az évek során három fő tevékenységi 
kört alakított ki :
– növényvédőszer formálás: 
 30-40%
– növényvédőszer kiszerelés: 
 30-40%
– Saját kockázatú növényvédőszer
 kereskedelem: 20-30%

A Chemark Kft. tevékenységét össze-
foglalóan komplex növényvédőszer 
logisztikai szolgáltatásnak nevezhetjük. 
Ez a fogalom azt a folyamatot takarja, 
melynek során a hatóanyagból a vevő 
igényeinek megfelelő kiszerelésű  kész-
termék lesz, illetve a kiszerelt termék 
az adott ország előírásainak megfelelő 
címkét kap, raktározásra és a végfel-
használóhoz történő kiszállításra kerül.
A biológiai aktivitást hordozó hatóa-
nyagból a kijuttatható formává történő 
fizikai folyamatokat (őrlés, oldás, 
adszorpció) – azaz a növényvédőszer 
formálást – nevezhetjük ezen szolgál-
tatások legfontosabb elemének.
A termék tulajdonságához és a vevő 
igényeihez igazodó csomagolás kifej-
lesztése és magának a csomagolásnak 
az elvégzése is jelentős eleme a folya-
matnak.
Természetesen a fő tevékenység mel-
lett további, a növényvédőszerekhez 
köthető egyéb területeken is dolgozik 
a cég,  pl. kis kiszerelésű növényvédő-
szerek forgalmazása, vagy a szállítmá-
nyozáshoz kapcsolódó vámügyintézés. 
A tevékenység fejlődését jól mutatja, 
hogy az árbevétel, a foglalkoztatottak 
száma folyamatosan növekszik.

A jelentős növekedést a képződött 
eredmény visszaforgatásával, folyama-
tos fejlesztésekkel érte el a Chemark Kft.
Fő területén ma is piacvezetőnek szá-

mít hazánkban, és európai pozíciója is 
jónak mondható. 
A megszerzett pozíciók megtartása 
érdekében 2005-ben 800 millió Ft 
értékű beruházást valósított meg. 
Az év során elkészült az 1200 
tonna kapacitású FW üzem, az új 
irodaház, az l600 m2 területű raktár, 
a 700 m2 hulladékudvar és 
az 1200m2 mesotrion üzem épü-
lete.

2006 év során további, mintegy 
2 milliárd Ft értékű beruházás kerül 
megvalósításra (kizárólag új korszerű 
gyártó- és kiszerelő gépek).

Célunk a fejlesztés utáni korszerű ter-
mékszerkezettel megtartani a jelenlegi 
vevőinket, illetve bővíteni a partnerek 
körét. Foglalkoztatási lehetőséget kívá-
nunk biztosítani a kevésbé korszerű, és 
ezért csökkenő piacú kapacitásaink 
leépülése során felszabaduló mun-
kaerőnek, illetve új munkahelyeket 
teremtünk. 

BEMUTATKOZIK A CHEMARK KFT.

Chemark Kft.
8182 Berhida, Peremarton – gyártelep Pf. 31.
Tel: 88/596-510, Fax: 88/455-465
Weblap: www.chemark.hu,  E-mail: info@chemark.hu
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BERHIDA, AHOL HAGYOMÁNYOS 
A GAZDÁLKODÁS POZITÍV MÉRLEGE

– Milyen fejlesztések történtek az elmúlt 
évben Berhidán?
– A legnagyobb esemény, ami a település életében 
eddig történt, a várossá nyilvánítás volt, az azóta 
eltelt idő legfontosabb eredménye az új okmányi-
roda megnyitása volt. Várakozáson felüli az iroda 
forgalma, szerencsére még így is nagyon gyorsak 
tudnak lenni az ott dolgozó kollegák, munkájukról  
nagyon pozitívak a visszajelzések. 
– Természetesen a költségvetésből az idei évben 
is biztosítottuk a szükséges erőforrásokat intézmé-
nyeink részére, mind a működéshez, mind pedig a 
felújításokhoz. Mindemellett járdákat építettünk, 
szilárd burkolatú, aszfaltos járdákat. Útfelújításra 
pedig támogatást kaptunk a Közép-dunántúli Regi-
onális Fejlesztési Tanácstól pályázat útján, s termé-
szetesen köztéri bútorok kihelyezésével ezek mellet 
több helyen szépítettük a várost. Lehetőségeinkhez 
mérten folytattuk intézmények, középületek, járdák 
akadálymentesítését. Új helyre költözött a Telepü-
lés Ellátó és Szolgáltató Szervezet, a Családsegítő 
Központ és kmb iroda. 
– Részesei vagyunk a Közép-dunántúli Régió 
kompetencia alapú oktatást megvalósító kísérleti 
rendszerének is az Ady Általános Iskola és a Süni 
Óvoda révén. Az eddigiek alapján úgy ítéljük 
meg, hogy van ebben ráció: mind a tanárok, mind 
pedig a gyerekek számára érdekes.

– Miről szól ez a rendszer?
– Az oktatás központjában a gyerek van, erre 
hangolódik a tananyag és az eszközrendszer is. 
Ez egy nyugat-európai módszer, (dánok, finnek 
által kifejlesztett oktatási rendszer, melyet a magyar 
viszonyokra adaptáltak) és nagyon hatékonynak 
tűnik. Mindig csak akkor haladnak előre, ha már a 
többség érti a feladatokat. Egyenlőre kétéves ez a 
program, de nagyon bízunk a meghosszabbításban, 
a folytatásban. Jó módszernek tűnik a diszlexiás 
és a diszgráfiás tanulási zavarok leküzdésére, az 
írás-olvasás vonatkozásában. Életviteli mintát ad 
a felső tagozatosoknak, az iskolai tanórai munka 
révén személyiségfejlesztő is. 

– Kistérség, külföldi kapcsolatok?
– Igazodva az uniós elvárásokhoz, az önkormány-

zatok jövőjét alapvetően a kistérségi rendszerben 
látjuk. Létrehoztuk a Várpalota Kistérség  Többcélú 
Társulását. 
Összességében mindenképpen eredményesnek 
mondhatjuk azt az együttműködést.
Két és fél év alatt pályázati pénzből mintegy 
217.000.000 Ft-ot tudtunk a térséget alkotó 
6 településre fordítani. Különösen az oktatás, az 
egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti alapellátás 
területén biztosít jobb lehetőségeket az elnyert 
támogatás.
Négy évvel ezelőtt hívtuk életre az ún. TEMÁ-t,
(Trans-european Municipaliti Association – az 
Önkormányzatok Szövetsége  Európában) 
Indulásként négy ország – Ausztria (Lavant-
völgyi kistérség), Olaszország (Fermoi kistérség), 
Szlovénia (Koroska) és Magyarország (Várpalotai 
kistérség) – vett részt a munkában, azóta bővültünk 
a romániai Zsil-völgyével és a legutóbbi ausztriai 
közgyűlésen már a lengyelországi Zaglebie térség is 
megfigyelői státuszt kapott.
– A kapcsolatépítés elsődlegesen az alap és közép-
fokú iskolákba járó gyermekekre épül. A Szókratész 
program keretében, nyelvi táborokban, nemzetközi 
kórusfesztivál keretében szövődtek a kapcsolatok az 
első időkben. Később sport vonalon is bővült a kör 
a különböző társadalmi és civilszervezetek együtt-
működésével. Szerencsére mostanában a gazdasági 
kapcsolatok is jó irányban kezdenek elmozdulni, 
érezhető ez élénkülés ezen a téren is. Évenként 
expók, vásárok vannak a TEMA alapítói között, de 
szeretnénk mindezt tovább bővíteni.

– Kulturális rendezvények?
– Legfontosabb rendezvényeink közé tartozik a 
szeptember második hétvégéjén megrendezésre 
kerülő  Berhidai Napok, az ún. Kisze-járás, az arató 
felvonulás. Meg kell említenünk az ún. Szomszédo-
lást, amelynek keretében az egymással kapcsolatot 
tartó művészeti csoportok, felváltva hol az egyik, 
hogy a másik településen adnak számot népzene és 
néptánc iránti elkötelezettségükről. Ez a kör ma már 
közel 20 település részvételét jelenti.  A Berhidai 
Napokról részleteiben is szólnék néhány szót. A 
hagyományoknak megfelelően 2005-ben is nagy 
sikerrel zajlott a rendezvény, immáron a XIII. alka-

lommal. A péntek-szombat-vasárnap megrendezett 
fesztivál első napján a protokolláris rendezvények 
kaptak helyet hagyományosan.  Ekkor adtuk át a 
helyi kitüntetéseket, megnyitottuk a helyi kertba-
rátkör évek óta nagy érdeklődésre számot tartó 
bemutatóját, képzőművészeti kiállításunk keretében  
pedig Vágfalvi Ottó festőművész (a Balaton festő-
jének) kiállításmegnyitójára kerül sor.  Este az Old 
Boys együttes adott fergeteges koncertet, és az azt 
követő utcabált is ők muzsikálták végig.
– A szombat délelőtt a gyermekeké volt, a kreatív 
játékok és a mozgalmas programok szép számmal 
vonzották a kicsiket és szüleiket. Délután a helyi 
amatőröknek biztosítunk fellépési lehetőséget a 
Miénk a színpad című programunk keretében. 
A Sramli Kids, Soltész Rezső, Zséda után a 
Bikini élőkoncertje következett, majd fergeteges 
tűzijátékkal zárult a szombat este, amiben nem kis 
szerepet játszik, hogy a városban három ilyen pro-
filú gazdasági vállalkozás is működik. A vasárnap 
hagyományosan a népzenéjé és a  néptáncé. Több-
ségében az előbb említett  hagyományőrző népdal 
és néptánccsoportok lépnek fel, akik már komoly 
eredményekkel dicsekedhetnek. Őket követően 
Bangó Margit műsorát láthatta a közönség, a sikert 
az is mutatta, hogy a korábban fellépett együttesek 
is itt maradtak, és végignézték az egész műsort.

– Önök minden évben több kitüntetést 
is átadnak az arra érdemeseknek. 
2005-ben kiket ért a megtiszteltetés?
– A legnagyobb elismerésünket, a Berhidáért 
címet minden év március 15-én adjuk át, a dísz-
polgári cím (amennyiben adott évben kiérdemli va-
laki), valamint  a Nívódíj és  az elismerő oklevelek 
átadására  a Berhidai Napok keretében került sor. 
– 2005-ben dr. Éllő Máriát választottuk díszpol-
gárunkká, az állampolgárok iránti segítőkészségéért, 
a közigazgatási ügyekben való segítő munkájáért. 
Nívódíjat Kiss Lászlóné kapott az egészségügyben 
végzett kiemelkedő munkájáért, valamint Neso 
László, magas szintű tetőfedő tevékenységéért. 
Számtalan magyar és külföldi verseny győztese, 
sokat tett a Bramac-tetők elterjesztéséért. Minden-
képpen meg kell említenünk Tudós Gábor 17 éves 
fiatalembert, aki az ökölvívásban szerzett magyar 
bajnoki címet, mégpedig a felnőttek között.
Oklevelet Skobrák Gáborné és Szabóné Matika 
Julianna kapott, előbbi a közéleti tevékenységéért 
illetve a nyugdíjasklubban végzett munkájáért, 
utóbbi pedig a nyugdíjasklub és az énekkar érde-
kében, valamint a nyugdíjas mazsorett csoportért 
végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Cseh Teréz

Berhida a legifjabbik városaink egyike. Az a település, amely még a 
hátrányából – az ominózus földrengésből – is előnyt tudott kovácsolni, 
hiszen Berhida nevét ma már mindenki jól ismeri. Berhida abban is az 
élen áll, hogy évről évre pozitív mérleggel zárja gazdálkodását. Pedig 
zajlik itt az élet, a kisebb-nagyobb fejlesztések mellett sokak számára 
vonzó célpont a városka kulturális rendezvénykínálata. A 2005-ben 
történtekről Lajosfalvi József polgármestert kérdeztem.
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AHOL A MUNKAHELYTEREMTÉS 
AZ IGAZI GOND: ENYING

– Enying életében az egyik legége-
tőbb kérdés a munkahelyteremtés. 
Sikerült-e az elmúlt év során ez ügy-
ben előbbre lépni?
– Többen érdeklődtek a volt Videoton enyingi 
gyáregysége iránt, viszont az épületegyüttes 
nem önkormányzati tulajdonban van. Sajnos, 
a tárgyalásaik nem vezettek eredményre. Jelen 
pillanatban a csarnokok üresek, és az önkor-
mányzat a lakossággal együtt csak reményked-
het, hogy újra élettel és munkával telnek meg 
ezek az épületek.

– Milyen kistérségi fejlesztések való-
sultak meg?
– Városunk 2005-től mint kistérségi körzetköz-
pont is szerepel. Megalakult a kistérségi iroda 
is, amely egyelőre még nem önállóan, hanem 
az enyingi polgármesteri hivatalhoz csatoltan 
működik. Egészség-, oktatás- és pénzügyi re-
ferensei vannak, és ez a munkacsoport a jegyző 
irányításával dolgozik. Az iroda kialakítása 
kistérségi költségvetésből történt, egy önálló, 
az önkormányzat tulajdonában lévő épületben, 
ahol további terveink is vannak. Mivel hely az 
van itt bőven, szeretnénk, ha a kistérségi mene-
dzser és a MEH-megbízott is itt kapna helyet. 
Egy tárgyalótermet is kialakítunk itt rövidesen, 
ahol a kistérségi polgármesterek vagy akár a 
Mezőföldi Iskolatársulás szakemberei kulturált 
körülmények között tanácskozhatnak a jövőben. 
A 2005-ös évben eredményként könyveltük 
el, hogy a kapott támogatásból megszerveztük 
a segélyhívó rendszert, amely elsősorban az 
idős betegek és rászorulók érdekeit szolgálja, 
az ő életüket könnyíti meg. Hasonlóképpen 
életre hívtuk a központi orvosi ügyeletet, 
amelyben a feladatokat két orvos oldja meg 
enyingi székhellyel hétfőtől vasárnapig. Mind-
ehhez szintén a kistérségi normatív támogatás 
biztosította az anyagiakat. Vásároltunk továbbá 
a kistérségnek egy terepjárót, egy személygép-
kocsit, hogy a térségben dolgozók munkáját 
megkönnyítsük, illetve, hogy a betegellátást 

minden körülmények között biztosítani tudjuk. 
Az egészségügyhöz kapcsolódóan megtörtént 
továbbá a kabókapusztai és a balatonbozsoki  
településrészeken az orvosi rendelők teljes körű 
felújítása és korszerűsítése is.

– És a városban?
– Természetesen az idei évben is folytattuk 
Enyingen az útfelújításokat, járdaépítéseket. 
Azt mondhatjuk, hogy folyamatos a környezet 
építése, szépítése. Ezekhez a munkálatokhoz 
kapcsolódott a felszíni vízelvezetés kérdése 
is, amit három utcában sikerült korszerű módon 
megoldani. 2005-ben vált teljessé a város 
egész közigazgatási területén az egységes tábl-
rarendszer (utcanév, térképek, előjelző táblák), 
mindez összesen 15 milliós beruházást jelen-
tett. Tavaly nagy gondot okozott a városnak az 
ivóvíz mennyisége, a kutak nem bírták a terhe-
lést, ezért egy új kút fúrását kezdeményeztük, 
s a beruházást novemberben át is adtuk. Ezzel 
a mennyiségi gondok szerencsére megszűntek, 
a jövő feladata viszont a vízminőség javítása. 
Ennek megvalósítására pályázatot szeretnénk 
benyújtani.

– Milyen más folyamatban lévő pá-
lyázataik vannak?
– A megvalósítás folyamatában van a 
Batthyány kastély rehabilitációjának első üteme. 
Ez a XIX. század elején épült műemlék épület 
jelenleg a rendelőintézetnek ad helyet. Az 
állaga azonban alaposan megromlott, így a 
megmentése érdekében a PHARE-ORPHE-
US alapból 200 milliós támogatást kapott 
az önkormányzat. Legnagyobb pályázatunk a 
szennyvízberuházással kapcsolatos, a 2005-ös 
évre már minden engedéllyel rendelkezünk, és 
reménykedünk, hogy a címzett támogatást meg-
nyerjük 2006-ban.
– Nyertes pályázattal dicsekedhetünk, amely 
egy emelt szintű szociális intézmény kivitelezé-
sét teszi lehetővé a volt gyógyszertár helyén. 
Most folyik a versenytárgyalás a kivitelezőkkel, 

reméljük, 2006 elején már a munka is meg-
kezdődhet. Kész pályázattal rendelkezünk a 
balatonbozsoki – jelenleg funkcióját vesztett 
– iskola ún. civilházzá alakítására, de szeretnénk 
pályázni helytörténeti és iskolamúzeum kialakí-
tására, óvodabővítésre, korszerűsítésre.
– Útfelújításra ugyan csak egy szerényebb 
összeget nyertünk, de intézményeink sikerrel 
pályáztak eszközbeszerzésekre.

– Milyen testvérvárosi kapcsolataik 
vannak?
– Bad Urach és Bánfihunyad városok vezető-
ivel évente találkozunk. A tübingeni egyetem 
minden évben vendégül látja egy főiskolai 
növendékünket, s az önkormányzat tagjai mel-
lett kultúrcsoportjaink, illetve a rendőri szervek 
képviselői vesznek részt a cserelátogatáson. 
Hasonló kapcsolat van a németországi és az 
enyingi gimnázium között is, egy-egy osztály 
megy, illetve jön egy teljes hétre.

– Kulturális illetve sporttéren mit 
nyújt Enying a helyieknek, illetve az 
érdeklődőknek?
– A helyi programokról elsősorban a Tourin-
form gondoskodik. Március 15-én Kistérségi 
Borversenyt rendezünk, már a nyár előfutára 
a Balatonbozsoki Pünkösdi Vigasságok hétvégi 
programja; júliusban Nyári Orgonakoncertek 
vannak a református templomban, a Batthyány 
kastély szabadtéri színpadán pedig rendkívül 
népszerűek a Muzsikáló Kastélykert koncert-
jeink.
Az ősz kiemelt rendezvénye a szeptemberben 
megrendezett Török Bálink Napok.
Igyekszünk érdekes, különleges és maradandó 
élményeket nyújtó rendezvényeket megvalósíta-
ni, mekyek nem csak a helyieket, de a turistákat 
is ide tudják csábítani.
A sport területén is jelentős előrelépés tör-
tént, egy enyingi fiatalember a Karate Európa 
Bajnokságon második helyezést ért el. A 
diákolimpián birkózóink is jól szerepeltek, és 
az is örvendetes, hogy a Bozsik programban 
- a labdarúgás területén - az iskoláskorúak nagy 
létszámban vesznek részt, hasonlóan az asztali-
teniszhez és a természetjáró szakosztályhoz.
Összességében 2005-öt a nyugodt, kie-
gyensúlyozott testületi munka jellemezte, és a 
lakosság megértése, segítőkészsége lehet a jövő 
sikerének a záloga.

Cseh Teréz

A legégetőbb feladatok – infrastruktúra és ezzel összefüggésben a 
munkahelyteremtés – ugyan még várat magára, de 2005-ben Enying 
mindent megtett annak érdekében, hogy a fejlesztések végre megtör-
ténhessenek, és a város folyamatos szépítése, építése mellett egyre 
nagyobb számban munkahelyek teremtődjenek. Sikeres pályázatok, 
remélhetőleg elérhető céltámogatások segítik 2006-ban a fejleszté-
seket. Mindezekről Tóth Dezső polgármesterrel beszélgettünk.
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Napjainkban városunk gazdasági szerke-
zete változatos képet mutat:
A mezőgazdasági termelés területén 
a baromfiágazatban országos és világ 
viszonylatban  is jelentős súllyal bíró 
GALLUS Kft. a meghatározó tényező 
a számos kisebb agrárvállalkozás mellett. 
A mezőgazdasági tevékenység területén 
a SOMLÓ Csoport elsősorban a mi-
nőségi bortermelésben vívott ki országos 
és többszörös nemzetközi elismerést.  A 
flexibilis konténergyártásban, lakatosipar-
ban, faiparban, acélkereskedésben ren-
delkeznek számottevő ipari kapacitással. 
A legjelentősebb ipari termelőnk a Leier 
Somlótherm Kft. építőipari termékeket 
előállító gyára.
Devecser kedvező földrajzi elhelyezke-
déséből adódóan  gazdasági életének 
várható fejlődési iránya a mezőgazdasági 
termékek nagybani raktározása, a logisz-
tikai tevékenység, bioenergia növények 
tenyésztése-, termesztése, esetlegesen 
feldolgozása, bioenergia előállítása kö-
zepes volumenű kapacitással, építőipari 
termékek előállításának termék-, és terme-
lésbővítése.

Kulturális életünk:
A város jelenlegi kulturális élete három 
meghatározó intézmény pillérein nyugszik.
Az egyik pillér a Kastélykönyvtár. A 
könyvtár középkori hangulatot sugárzó 
nagy olvasótermében szeptembertől 
júliusig számos kulturális rendezvény 
szerveződik. Az emeleti nagyteremben 
szinte havonta kerül megnyitásra  egy-egy 
tárlat, amely általában helyi vagy környék-

beli művészek alkotásait mutatja be az 
érdeklődőknek.  A kastély udvarán a nyári 
időszakban néhány alkalommal az Irodalmi 
Kávéház rendezvényei nyújtanak szórako-
zási lehetőséget, amelyet amatőr színját-
szók és zenészek előadásai tarkítanak.
Devecser kultúrájának másik pillére a Vá-
rosi Művelődési Központ. Egész évben 
szervezi a különféle kulturális rendezvé-
nyeket, szakköröknek, művészeti körnek, 
nyugdíjasklubnak, tanfolyamoknak ad 
helyet.
Településünk általános iskolájában mű-
vészetoktatás és zeneiskola is működik, 
amely a kultúra harmadik igen jelentős 
pillérét alkotja. A képzőművész-tanulóink 
és zeneiskolásaink minden évben országos 
megmérettetéseken érnek el élvonalbeli 
eredményeket. 
A 2005. évre tervezett feladatainkat si-
került teljesíteni. Mindenki nagy örömére 
elkészült a szennyvízcsatorna-beruházás és 
ezzel párhuzamosan Devecser Város Ön-
kormányzatának tulajdonában lévő összes 
szilárd burkolatú  út teljesen szőnyegesen 
helyre lett állítva, a földutak pedig murva 
terítést kaptak. Ilyen jó minőségű utak 
még nem voltak a településen, sok év 
után ismételten járhatóvá váltak Devecser 
útjai. A beruházással párhuzamosan el-
készült az ivóvízhálózat rekonstrukciója. 
Sikerült pályázati pénzből a Gárdonyi 
Géza általános iskola Várkerti épületének 
nyílászáró cseréit megvalósítani, 2006-
ban pedig a külső homlokzat felújítására is 
sor kerül. 44 év után igazán megérdemelte 
az oktatási intézményünk ezt a felújítást. 
A város területén szelektív hulladékgyűj-

tő konténereket helyeztünk el, sikerült 
beszerezni egy szelektív hulladékgyűjtő 
járművet, melyet a Városüzemeltetési Kht. 
fog üzemeltetni. 
Oklevelet kaptunk az Idősbarát önkor-
mányzati pályázatunkért.
2005. április 28-ától jogosan viseljük a 
Devecser a Somló fővárosa címet, mely 
kötelezettséggel is jár. A Somlói ren-
dezvények szervezéséből is kivesszük ré-
szünket. A Somlót Pártolók Társaságának 
megalakulásában és működésében a hiva-
tal dolgozói jelentős szerepet vállaltak. 
2006. évi elképzeléseink:
Elsősorban munkahelyteremtő beruházá-
sokat szeretnénk megvalósítani.
– A kórház hasznosításával 100 fé-
rőhelyes Idősek Otthonát szeretnénk 
kialakítani.
– A honvédségi terület megszervezé-
sével többcélú hasznosítást kívánunk 
biztosítani.
– A városi ranghoz méltóan a fiatalok 
megtartása és az itt élő emberek egész-
ségesebb életkörülményeinek biztosítása 
érdekében sportcsarnokot szeretnénk 
építeni.
– A legnagyobb intézményeinknél, iskola-
óvoda esetében részt veszünk a fűtés és 
világításkorszerűsítési programban.
– Felszíni vízelvezetéshez a megfel-
elő tervdokumentációkat el kell készíteni, 
hogy a jövőben kiírt pályázatokon részt 
tudjunk venni.
– Az olajtelepi lakások, vállalkozói terü-
let, Gallus Kft. terület szennyvízcsatorna 
beruházását meg kell valósítani.
– A központi területeken a járda felújítá-
sokat el kell végezni.
– A vállalkozások ide telepítéséhez, a 
fiatalok itt tartásához az önkormányzatnak 
közműves területeket kell biztosítani, még 
akár hitel árán is.
– A használtcikk-kereskedéssel felmerülő 
kérdéseket meg kell oldani. 

Holczinger László
polgármester

DEVECSER KULTURÁLIS 
ÉS GAZDASÁGI ÉLETE

Az elmúlt 50 évben településünk gazdasági életét a mezőgazda-
ság határozta meg, ugyanakkor néhány ipari üzem is működöt 
itt jelentős termelési kapacitással (pl. Bakony Művek, Tejipar, 
KTSZ, stb.). A rendszerváltás után Devecser gazdasági életének 
arculata a kárpótlások és a privatizáció következtében néhány 
év alatt megváltozott. A mezőgazdaság súlya némileg csökkent, 
és a könnyűipari tevékenység került előtérbe. A már meglévő 
ipari üzemek nagy részének termelése – főleg piacvesztés miatt 
– fokozatosan csökkent vagy teljesen megszűnt.



Cégünk elődje, a Virágzó Termelő Szövetkezet 
lakatosüzemeként alakult meg a 60-as években. 
Ekkor elsősorban bányabiztosító berendezése-
ket, szállítószalagvázakat, épület acélszerkeze-
teket, konténereket gyártottunk. 1991-től a 
Somló-Coop Ipari Kereskedelmi Kft. acélszer-
kezeteket gyártó üzemeként működtünk tovább. 
Egy nagyobb profilváltás keretében 1996-tól 
több új korszerű berendezés beszerzése történt 
meg. Erre az időre tehető a még ma is korszerű 
szemcseszóró berendezés, a számítógépvezérelt 
lángvágó és egy 300 tonnás élhajlítógép üzem-
be helyezése. Ekkor kezdtük el rostaszekrények 
és lángvágó- ill. hegesztőrobotok vasszerkeze-
tének gyártását, termékpalettánkat jelentősen 
bővítettük, különböző könnyűipari szerszámok, 
készülékek gyártásával is. 1997-től tevékeny-
ségünk új szakemberek révén kiegészült egyedi 
gépek, ipari elektronikai, méréstechnikai és 
automatizálási termékek fejlesztésével és gyár-
tásával valamint ipari szoftverek fejlesztésével. 
Ilyen berendezések a világ számos földrészén 

(Dél-Amerikától Európán át Ázsiáig) üzemel-
nek vevőink teljes megelégedettségével. Terve-
zőink 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 
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 helyzetet 
az erős forint illetve romló világpiaci kilátások 
is nehezítették, mivel piacaink döntő többsége 
nyugat-európai. A megfelelő stratégia és  a 
kellő előrelátás segített túlélni ezt a nehéz idő-
szakot. 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 január elseje óta – az anya-
cégtől átvett – acélkereskedelemmel is fog-
lalkozunk, amely a vékony és durvalemezektől 
egészen a profilokig folyamatosan bővülő raktár-
készlettel és akciókkal nem csak a saját igényeket 
szolgálja ki, hanem komlex szolgáltatásával áll a 
vevők rendelkezésére. Kereskedelmi részlegünket 
hamarosan bővíteni fogjuk az acélfeldolgozáshoz 
szükséges segédanyagok (vágó-, tisztítókorong, 
hegesztőhuzal, stb.) forgalmazásával.
A tavalyi évben kezdtük el a növekvő piaci 
igényeknek megfelelően technológiánkat ismét 
jelentősen fejleszteni. Ennek keretében több 
csúcstechnológiájú berendezést, például egy 
három munkahelyes hegesztőrobotot he-

lyeztünk üzembe. Idén további korszerű gé-
peket tervezünk vásárolni, és bővítjük jelenleg 
összesen 7000 négyzetméteres csarnokkapa-
citásunkat is mintegy 2500 négyzetméterrel. 
A fejlesztések együtt járnak majd a létszámunk 
bővítésével is, mely jelenleg közel 170 fő, és 
így javítani tudunk a térség sajnos nem kedvező 
statisztikáin is.
Mindkét cég rendelkezik DIN 18.800–7 és 
DIN 15.018 Nagy Üzemalkalmassági Tanúsí-

tással, a Gulács-Fém Kft. ezeken felül 
DIN 729-2, 

ISO 9001:2000, 
ISO 14001 és 

OHSAS 18001 
integrált rendszerrel, amelyet a közeljövőben a 
DGA Kft.-nél is bevezetnek.

D G A : KOMPLETT MEGOLDÁS
Mint a címből is látszik, a DGA Gépgyártó és Automatizálási Kft. cél-

ja, hogy megrendelőit ne csupán egy termékkel, hanem teljes 
megoldással szolgálja.  A Vállalkozás dinamikus fejlődé-

se – mint a cég vezetői vallják – annak is köszönhető, 
hogy nem csak szolgáltatásuk, hanem a tevékenységi 
struktúrájuk is a komplexitás irányába mutat, ellen-

tétesen a ma divatos – szinte varázsszóként használt 
– „outsourceing”-gel szemben. Az egymásra épülő acélipari tevé-

kenységük széles skálát ölel fel az acélkereskedelemtől, a hegesztett 
szerkezeteken keresztül a saját fejlesztésű gépekig.
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DOROG ÉLEN JÁR A FEJLESZTÉSBEN

2005 - AZ EREDMÉNYEK ÉVE
A 2005 szeptemberében, a bányásznapon 
került átadásra a Szent Borbála Kórház. A 
felújítás 850,325 millió forint volt, ebből 
546 millió forint címzett támogatás. 
Szeptember 30-án avattuk a húsz férőhelyes 
bölcsődét. 75,8 millió forinthoz jutottunk 
a HEFOP (Humánerőforrás-fejlesztési 
Operatív Program) pályázatán, melyhez az 
önkormányzat további 5 millió forinttal járult 
hozzá, 
A szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez a 
város a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács pályázatán nyert 78 millió forintot 
a 15 db gyűjtősziget kialakításához 2 db 
gyűjtőautóhoz. Az így kialakuló szelektív 
hulladékgyűjtési rendszerhez csatlakozott a 
Dorog Térségi Társulás további 14 települése 
is. A dorogi önkormányzat 30%-os önrészt 
vállalt ebben.
.A városban igen fontos szerepet kapott 
2005 során is a parkoló és útfejlesztési 
program. A Közép-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács pályázatán nyert összegből 
és az önkormányzat önrészéből megújult az 
István király utca, a Templom tér, az Árpád, 
a Munkás, a Kert utca, a Szent József út, 
a Radnóti utca. Önkormányzati forrásból a 
városi könyvtár udvarában, a Táncsics úton és 
Mária téren alakítottunk ki parkolókat.
Az intézményfejlesztés területén megindult 
a Mária utcában az új posta építése, amely 
idén júliusra fejeződik be. Ehhez a beruhá-
záshoz 21,250 millió forinttal járult hozzá 
az önkormányzat a társberuházó, a Magyar 
Posta Rt. mellett.
A felsoroltakon kívül csaknem 20 millió Ft 
volt a nem tervezett, például intézményekben 
történő karbantartások, beruházások, fel-
újítások és a kapcsolódó tervezési munkák 

költsége.
A 2006-os évre átnyúló projektek közül 
2005. novemberi kezdéssel indult a Bécsi 
út, azaz a volt 10-es út Dorogon áthaladó 
szakaszának rekonstrukciója, mely és 2007. 
április 30-ra készül el, 557 886 209 Ft-os 
összeggel. A költségeket 50-50%-ban a 
dorogi önkormányzat és az UKIG (Útgaz-
dálkodási és Koordinációs Igazgatóság) állja. 
A felújítás két részből áll: az egyik az úgy-
nevezett Víziváros felszíni vízelvezetésének 
megoldása, mely már idén elkezdődött. A 
másik a Bécsi út útfelületének és a kapcsoló-
dó gyalogjárdák, zöldfelületek teljes körű re-
konstrukciója, és a közvilágítás korszerűsítése, 
amely 2006 tavaszán indul.

2006 - NAGYOBB FORDULATSZÁM
2006 legnagyobb beruházásaként az északi 
városrész rehabilitációja veszi kezdetét, a 
Regionális Fejlesztés Operatív Program ke-
retében. Az önkormányzat a kiviteli tervek 
alapján hamarosan kiírja a közbeszerzési 
pályázatokat. Ezek lezárultával tizenkét hely-
színen indulnak meg a tényleges munkálatok 
2006. március 1-én, amelyek befejezési 
határideje 2007. április 30.
A projekt összköltsége 1 097 000 000 fo-
rint. A támogatás mértéke 985 millió forint. 
A támogatás összegéből 820 800 500 
forint az Európai Unió Európai Regionális Fej-
lesztési Alapjából származik. 164 199 500 
forint pedig magyar kormányzati finanszírozás. 
A saját forrás összege 112 millió forint. 
A támogatást az alábbi rehabilitációs célok-
ra fordítjuk:
Petőfi tér: felszíni vízelvezetés megoldása, szi-
lárd burkolatú járdakapcsolat és út építése.
Uszodaépítés: egy úszó- és egy tanmedence 
létrehozása, kiszolgáló létesítménnyel együtt.

Zsigmondy ltp. zöldterület, parkoló és járda 
felújítása.
Otthon tér felszíni vízelvezetése és szilárd 
díszburkolat kialakítása.
A József Attila Művelődési Ház renoválása.
Jubileum tér zöldfelület-fejlesztés.
Szent Borbála templom előtti és melletti 
terület rendezése.
Mészáros Lázár utca: felszíni vízelvezetés 
kiépítése és szilárd burkolat kialakítása.
Volt brikettgyári terület megvásárlása és kör-
nyezeti kármentesítése.
Piactéri garázssor: felszíni vízelvezetés meg-
oldása, és szilárd burkolat lefektetése.
Idősek átmeneti otthonának és segélyhívó-
rendszernek kialakítása.

…TOVÁBBI TERVEINK
A dorogi önkormányzat beadta pályázatát 
a panel plusz lakásfelújítási programra, s a 
tervek szerint 190 lakás újulhat meg 2006-
ban. További felújításokra a város 2007. 
és 2009. évi költségvetésében különít el 
forrásokat, amelyből további 200 lakás 
korszerűsítése valósulhat meg.
A polgármesteri hivatal /épült 1926-ban/ 
felirata:
A KÖZJÓÉRT
Saját forrásainkat állami segítséggel – pályáza-
tok útján nyert támogatásokkal – kiegészítve, 
több mint hárommilliárdos beruházás és felújí-
tás valósul meg. Ezek eredményeként a város 
lakosságának életkörülményeiben számottevő 
javulás következik be. A nagy összegű be-
ruházások kivitelezése több évet vett ill. vesz 
még igénybe.
Az impozáns adatokkal kapcsolatosan ki kell 
emelni a nem saját források magas, mintegy 
70%-os arányát, ami jól reprezentálja az 
állam – megítélt támogatásokban kifejezett 
– szerepvállalását. A város saját forrásainak 
megteremtésében külön kiemelendő a te-
lepülés vállalatai, gazdasági társaságai által 
befizetett iparűzési adó. A dorogi cégek 
így a foglalkoztatás feltételeinek biztosításán 
túl jelentős szerepet játszanak a városépítés, 
-szépítés munkájában.

Dr. Tittmann János
polgármester

2002 óta átgondolt fejlesztési tervekkel, jól felkészült és elhivatott 
szakembergárdával tudatos városfejlesztés folyik. Mindezen munka 
alapja az 1999 óta működő „ipari park” beruházás, amely gyakor-
latilag a dorogi munkaerő teljes foglalkoztatását megoldotta, és je-
lentősen hozzájárul ahhoz, hogy a szociális támogatások ne terheljék 
túl a város költségvetését (az ipari szerkezetváltás elengedhetetlenül 
fontos volt, mivel a szénbányászat - amely korábban szilárd bázist 
adott a foglalkoztatáshoz, és a városi intézmények működtetéséhez 
is - megszűnt). 
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A 2002-ben elfogadott önkor-
mányzati program, a Gyarapodás 
Programjának több eleme 2006-ban 
valósul meg, és vannak városunknak 
olyan beruházásai is, amelyek befe-
jezése 2007-ben várható. A no-
vemberben elfogadott, az idei évre 
kidolgozott költségvetési koncepció 
kilenc jelentős városi beruházást 
tartalmaz. Az északi Kanonoksor-
ban folytatódik az iskolákká történő 
átépítés, meg-
kezdődik a volt 
Balassa Iskola 
átépítése, elkez-
dődnek a Széche-
nyi tér komplex 
rehabilitációjának 
kivitelezési mun-
kái, megvalósul a 
karsztv íz-e l látás, 
amelynek szüksé-
gességére a másfél 
évvel ezelőtti ivó-
víz-mérgezés vilá-
gított rá. Módunk 
nyílik a Fürdő 
Szálló régóta ese-
dékes rendbetételére, elkezdődik az 
Aprófalva bölcsőde rekonstrukciója, 
elektronikus közigazgatási rendszert 
vezetünk be, folytatódik az útfelú-
jítási és útépítési program, ahogy a 
Bánomi áttörés is.
Ezekre az elhatározott fejlesztésekre 
elsősorban pályázati forrásokat, és 
ingatlanértékesítési bevételeket for-
dít városunk. A városlakók által befi-
zetett helyi adóbevételek egy részét 
is a várost gyarapító beruházásokra 
fordítják, az útépítés fedezetének 
egy része például a gépjármű-adó, 
az építményadót – amelyet az üdü-
lőterületeken élők fizetnek be – e te-
rületek fejlesztésére forgatják vissza. 
Felhalmozási célokra használják föl az 
iparűzési adó előző évhez képest je-

lentkező növekményét is.
Kevés híján 618 millió forintot nyert 
Esztergom a Széchenyi tér teljes 
újjáépítéséhez, emellett több, mint 
háromszáznegyvenmilliót fordít saját 
forrásaiból főterünk új, vonzó turisz-
tikai központtá alakítására 2006-ban 
és – kisebb részt – 2007-ben. Ön-
álló városi vízmű létrehozásával lehe-
tőség nyílt az esztergomi emberek 
egészséges vízzel történő ellátására. 

Sajnos egyelőre akadályokba ütközik 
a közművek tulajdonba vétele, és az 
engedélyezési eljárás elhúzódtával 
csak 2006-ban láthatunk hozzá a 
karsztvíz-kút fúrásához. Ennek városi 
hálózatra kötése 2007-re húzódik 
át.
Városunk második, egyelőre félkész 
közlekedési tengelye a Bánomi áttö-
rés. A Duna Múzeum előtti kritikus 
szakasz a bizonyíték: ezt a beruhá-
zást folytatnunk kell. 2006-ban 
elvégezhetjük a szükséges kisajátítá-
sokat, hogy 2007-ben folytathassuk 
az útépítést. A mostani főúton, a 
Bajcsy-Zsilinszky utcán éktelenkedő, 
a korábbi tulajdonosok hanyagsága 
következtében leromlott Fürdő Szál-
ló rendbetételét évek óta tervezzük, 
szorgalmazzuk. 2006-ban esélyünk 

nyílhat a műemlék felújítására, erre 
majd’ kettőszázmillió forintot terve-
zünk költeni.
240 millió forintból nemcsak kétszer 
annyi férőhelyet biztosítunk az Ap-
rófalva Bölcsődében, mint most van, 
hanem új, integrált, családi nevelési 
programok is indulnak az intézmény-
ben. Szintén műemlék épületeink régi 
fényének felragyogtatása a célunk a 
Vármegyeháza, vagy a nemrégiben 

vásárolt vargyasi ön-
kormányzati üdülő 
felújításával is.
Esztergom valamennyi 
városrészének elkészül 
a szabályozási terve, 
ahogy több utcaé, és 
közműfejlesztésé is. 
Nemcsak terv, hogy 
közműveink, főleg 
csatornáink, útjaink 
fejlesztésére közel 
egymilliárd forintot 
irányoz elő a több, 
mint öt és félmilliár-
dos program, amely-
nek egyes tételeit a 

következő éves költségvetési rend-
eleteiben dolgozza ki Szent István 
városa.

NÉHÁNY ESZTERGOMI BERUHÁZÁS
Északi Kanonoksor átépítésének folytatása:

1000 millió forint
Széchenyi tér átépítése:

960 millió forint
Csatornaépítések:
500 millió forint

Bölcsőde rekonstrukció:
240 millió forint

Bánomi áttörés folytatása:
125 millió forint

Meggyes Tamás
polgármester

ESZTERGOM KIEMELT BERUHÁZÁSAI 
2006-BAN – ÉS AZUTÁN



A fürdőkomplexum 2004 decembe-
rében nyílt meg ismét a fürdőközönség 
előtt. Nyitott és fedett termál valamint 
gyógymedence áll a látogatók rend-
elkezésére. 
A 900 m2 vízfelületű medencék mind-
egyikében elismert gyógyvízben füröd-
hetnek, gyógyulhatnak a vendégek.
Az elmúlt év júniusától a gyógyvízre 
épülve, teljes körű hidro-balneo és 
fizikoterépiás gyógyszolgáltatás vehető 
igénybe, és ezzel a szolgáltatással a 
komplexum Fejér megyében egyedülálló 
gyógycentrummá vált. 
Elsősorban a reumatikus illetve mozgás-
szervi betegségben szenvedők gyógyí-
tásában nyújt kiváló lehetőséget, amely 
működése során, az állandó szakorvosi 
felügyeletet is biztosítja.

A gyógyszolgáltatások szakorvosi vizsgá-
latot követően beutalással, tb-finanszíro-
zás mellet vehetők igénybe. Nemcsak a 
megyére, de az egész országra kiterjedő-

en érkeznek betegek a fürdőbe gyógyke-
zelésre. A kifejezetten gyógyulás céljából 
érkezőkön kívül azonban kikapcsolódást, 
szórakozási, pihenési lehetőséget nyújt 
minden korosztálynak az egyedülálló 
környezetben elhelyezkedő, több mint 
6000 m2 területű fürdőkomplexum. 
A fürdőszolgáltatás mellett számos 
kiegészítő szolgáltatás, mint például a 
szauna, szolárium, fittness, szépségápolás 
is igénybe vehető, amelyek nagy sikernek 
örvendenek a fiatalok és hölgyvendégek 
körében.

A hazai vendégeken kívül jelentős a kül-
földi, főleg német nyelvterületről érkező 
vendégek száma, hiszen a gyógyturizmust 
kedvelő fürdőközönség európai színtű 
szolgáltatásokkal és színvonallal talál-
kozhat. 
Az agárdi gyógyfürdő szerencsés 
földrajzi helyzetének köszönhetően 
könnyedén megközelíthető akár a 7. 
számú főúton, akár az M7 autópályán. 

A kellemes környezet és a minőségi szol-
gáltatások mellett nagy vonzereje van a 
közeli Velencei-tónak, a Székesfehérvár 
nyújtotta kulturális és szórakozási élmé-
nyeknek, amelyek több napos itt-tartóz-
kodásra csábítanak.
A tulajdonos és a fürdőt kezelő társaság 
együtt gondolkodva meghatározta a 
továbbiakban a fejlesztés két alapvető 
irányát.
Az egyik, hogy a közeljövőben a me-
dencék nagyobb vízi élményelemekkel 
gazdagodnak majd, úszómedence és 
élménypark létesül. 
A másik a térség és a fürdő nyújtotta gaz-
dag kirándulási, pihenési és szórakozási 
lehetőségekre épül, amely kedvelt uticéllá 
teszi Agárdot egy hosszú hétvége, vagy 
nyaralás eltöltéséhez. 
Ennek iránya egy, a fürdő színvonalához 
illő étterem, és egy négy csillagos hotel 
megépítése, amely lehetőség befekte-
tőkre vár.

A szénhidrogén-kutatásoknak köszönhetően nagy kiterjedésű 
hévízbázist találtak a Velencei-tó déli partján. Erre épült 
állami beruházás keretében az agárdi termálfürdő, amely 
1987-ben megkezdhette működését. A termálfürdő ebben 
az időszakban kizárólag fürdőszolgáltatást nyújtott, egyetlen 
termálvizes, 180 m2 vízfelületű medencével és kiszolgáló 
öltözőterekkel. A rendszerváltozást követően Gárdony Város 
Önkormányzata a felépítmény és tavalyi évben pedig a földterület 
tulajdonosa lett. Így érezhetően a tulajdonosi szemlélet előtérbe került, 
a fürdő további fejlesztésével kapcsolatos szándék megerősödött, 
hatékonyabb lett.
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GÁRDONY 
IDEGENFORGALMÁBAN BÍZIK

– Milyen elképzelésekkel indul-
tak neki 2006-nak Gárdony-
ban?
– Az évek első napjai leggyak-
rabban fogadalmakkal kezdődnek. 
Csak bíztatni és támogatni tudom a 
jó elképzeléseket, és egyben meg-
osztani önökkel, hogy egy önkor-
mányzat életében is nagyon fontos, 
hogy átgondoljuk, mit is szeretnénk 
elérni, és mit szeretnénk egy kicsit 
másképpen csinálni az előttünk álló 
esztendőben. Mindehhez termé-
szetesen az sem árt, ha először, 
értékeljük az elmúlt évet.

– Tekintsünk hát vissza 2005-
re! 
– Az első feladat a költségvetés el-
fogadása volt, valamint a májusban 
hivatalosan is megnyitott fürdőnk 
üzemeltetése. Büszkék lehetünk és 
vagyunk, hiszen nehéz gazdasági 
helyzetben még komolyabb feladat 
egy 2,3 milliárdos beruházás sike-

res megvalósítása, és a fürdőkomp-
lexumhoz tartozó kilenc hektáros 
földterület ingyenes önkormányzati 
tulajdonba vétele!
A Környezetvédelmi Infrastrukturá-
lis Operatív Program – elterjedtebb 
nevén a KIOP – is komoly kihívást 
jelentett számunkra. Az elmúlt évti-
zedekben a Velencei-tó környékén 
a települések szennyvízelvezetése 
csak részben oldódott meg, mos-
tanra már halaszthatatlanná vált a 
probléma hosszú távú rendezése. 
Gárdony mellett még öt település 
és a DRV Rt. részvételével meg-
alakult a Konzorcium a Velencei-
tavi Regionális Szennyvízelvezető 
és Tisztító Rendszer Bővítésére és 
Fejlesztésére. Megannyi egyeztetés 
után a konzorcium vezetőjeként 
2004 utolsó napjaiban írhattam 
alá a támogatási szerződést, melyet 
követően 2005-ben megkezdőd-
hettek a közel 6 milliárd forintos 
szennyvízelvezetési és csatornaépí-

tési beruházás előkészületi munkái. 
Létrejött egy komoly szakmai gárda 
és kivitelező csoport, akik az elmúlt 
nyár folyamán Dinnyésen fektették 
le az első csőszelvényeket.

– Többször nyilatkozta, hogy 
útjaik állapota kritikus. Történt 
ezen a területen előrelépés?
– A megjelenő pályázati lehető-
ségek segítségével megkezdtük ezt 
a munkát. Kis lépésekkel haladunk 
előre, és mire minden – az összes 
árok, járda, útfelület – elkészül, 
még évek fognak eltelni, de a 
gárdonyi polgárok évről-évre egyre 
jobb, és lakhatóbb környezetben 
élhetnek majd. 

– Melyek a legfontosabb fel-
adatok 2006-ban?
– Legfontosabb eldöntendő kérdés 
most is a költségvetés. Idén sem 
lesz több pénz az önkormányza-
toknak, viszont fejleszteni mindig 
szükséges. A fürdőnk további 
szolgáltatásokkal való kibővítését 
is tervezzük, mivel az elmúlt év 
tapasztalatai alapján elmondható, 
hogy erre feltétlenül szükség van. 
Célunk elsősorban az, hogy min-
den generáció számára alkalmassá 
tegyük szolgáltatásainkat, és ezt a 
gyógyászati elemek mellett megjel-
enő élményfürdők, fedett és nyi-
tott medencék, étterem, szálloda, 
kemping, és wellness szolgáltatások 
teszik lehetővé.
Útjaink, intézményeink korszerűsí-
tése, és maga a tó a benne rejlő 
idegenforgalmi lehetőségekkel jel-
entik a következő évek nagy kihívá-
sait. Mindezeknek megfelelni csak 
jól átgondolt pénzügyi stratégiával, 
hatékony önkormányzati munkával, 
és a fejlődőben lévő kistérségi 
szemlélettel lehet. 

T.O.

A Velencei-tó hazánk egyik legkedveltebb üdülőkörzete. Az itt élőknek 
megélhetést, forgalmat biztosít májustól szeptemberig. Örvendetes, 
hogy a szezont Gárdonyban sikerült egész évre meghosszabbítani, 
hiszen 2005-ben átadták az Agárdi Gyógy- és Termálfürdőt. A város-
fejlesztési elképzeléseket örökös vita kíséri az önkormányzatban, nem 
egyszerű tehát Szabó István polgármester élete sem.



BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF 
GYERMEKKORÁNAK SZÍNHELYE: ERCSI

Ercsi város önkormányzata két iskolát, két óvo-
dát, egy művelődési házat és egy egészségügyi 
központot üzemeltet. 1,2 milliárdos költség-
vetésük 47%-át a bérek, további jelentős 
összegeket pedig az intézmények fenntartása 
emészt fel.
– Ez a költségvetés – tájékoztat Bátki József 
– elegendő lenne, ha csak ezekre a feladatokra 
kellene pénzt fordítanunk. Így azonban fejlesz-
tésekre nem sok minden jut. Állami kölcsönből 
végeztük el az ipari park infrastruktúrájának ki-
alakítását, ennek hozadéka, hogy a tulajdonjog 
247 millió forinttal növelte az önkormányzat 
vagyonát. Legnagyobb problémánk az úthá-
lózatunk minősége. Utakat kellene építeni, 
szilárd burkolattal ellátni, egy 4-500 méteres 
szakasz elkészítése azonban 70-80 millióba 
kerül. Szerencse, hogy 1997 tavaszára el-
készült teljesen Ercsi közművesítése, a gáz-, 
víz-, telefon- és csatornahálózat 100%-os, ez 
biztosítja a fejlődést, vonzóvá teszi városunkat 
a befektetők számára.

Az ercsi ipari parkba több, kisebb, helyi 
vállalkozó mellett betelepedett a Musashi 
Hungary Kft., amely háromszáz embernek 
az munkalehetőséget. Várnak újabb cégek 
jelentkezésére is, így a lehetőség adott lesz 
a jelenleg 7-9%-os munkanélküliség további 
csökkentésére.
– Az M6-os megépítése hozhat igazi át-
törést. A jó megközelítés, a különböző szál-
lítási útvonalak szerencsés találkozása (M6, 
M7, pécsi vasúti fővonal, kompkapcsolat a 
Csepel-szigettel), na és Budapest közelsége 
vonzóbbá tehetik városunkat az ipartelepítés 
szempontjából. A távlati terv az, hogy logisz-
tikai állomások sora jöjjön létre a Duna menti 
települések összefogásával. Szükség lenne a 
kisdunai holtág kotrására is, hiszen részben 
komoly mennyiségű sóder kerülhet ki onnan, 
részben pedig a környezet rendezésével a hor-

gászok is igazi paradicsomra tehetnének szert. 
Sajnos a folyó nemcsak örömet, hanem olykor 
gondot is okoz. A löszpart leszakadásával két 
utcánk is megszűnt, az önkormányzat hatvan 
millió forinttal hozzájárult az állami támogatás-
hoz a partfal megerősítéséhez.

A szolgáltatások területén is van tennivaló, 
Ercsiben jelenleg nincs benzinkút és bevá-
sárlóközpont, kevés a kiskereskedelmi- és 
vendéglátó egység, a külterületeken egyáltalán 
nincsenek üzletek.
– A volt laktanya területén – amely jelenleg 
üresen tátong – kaphat 1,5 hektár földet az 
a vállalkozó, aki Ercsiben benzinkutat kíván 
működtetni. A város megkapja a volt nőtlen 
tiszti szállót, ide egy 52 férőhelyes idősek 
napközi otthonának kialakítását tervezzük. Ha 
már a jövőről beszélünk, 2006-ban felújítjuk 
az Eötvös Iskola tetőszerkezetét és nyílászáróit. 
Ugyancsak a tetőszerkezeti munkákat végzünk 
a sportcsarnok esetében is. Terveink között 
2–3 utca javítása, aszfaltozása szerepel. 
Az egészségügyi ellátás javítása érdekében 
novemberig alá kell írni azt a megállapodást, 
amelynek értelmében mentőállomás épül 
Ercsiben, ehhez az önkormányzat is hozzá-
járul 15 M Ft-tal, és  egy kisebb terület 
átadásával. A szelektív hulladékgyűjtés ügye 
rendben van, csatlakoztunk a 157 település 
összefogásával létrejött Közép-dunántúli Regi-
onális Hulladékhasznosítási programhoz, ennek 
gesztora egyébként Polgárdi. Az ipartelepítés 
szempontjából jó hír az is, hogy egy vállalkozó 
1500 MW teljesítményű gázerőművet kíván 
városunkban építeni.

Ercsi idegenforgalmára jelenleg az átmenő 
turizmus jellemző, a polgármester viszont 
szeretné, ha a vendégek hosszabb időt is el-
tölthetnének a településen. Ennek érdekében 
alakítják kulturális programjaikat.

– Ápoljuk az Eötvös József – hagyományokat, 
szobrot kapott városunkban a politikus, író, 
költő, aki itt töltötte gyermekkorát, és itt 
helyezték örök nyugalomba. Múzeumot ren-
deztünk be életéről, és róla neveztük el nyári 
kulturális programsorozatunkat is, az Eötvös 
Napok tavaly augusztus 27-től szeptember 
3-áig tartott. Városunk jeles eseménye az 
Ercsi Zenei Fesztivál, ahol operaelőadásokat és 
orgonahangversenyeket hallgathatnak a zeneér-
tők. A helytörténeti gyűjteményünk ad otthont 
a katonai emlékek múzeumának is. Különleges 
rendezvényünk az évente lebonyolításra kerülő 
rác – horvát nap, egyedi a református templom 
mellett álló rác emlékművünk, de látnivalót je-
lent a Petőfi szobor és a török emlékmű is.

Ercsi ugyan kisváros, ám civil szervezetei 
pezsgő kulturális, sport és közösségi életet 
varázsolnak ide.
– Horgászegyesületünk 450 tagot számlál, 
a két nyugdíjasklubba is sokan járnak szóra-
kozni, kikapcsolódni. A Rác Klub sokat tesz 
a nemzetiségi hagyományok megőrzéséért, 
ápolásáért, és jó a kapcsolat a lelket ápoló ka-
tolikus és református egyházzal is. Pávakörünk 
rendszeres fellépője a városi ünnepségeknek, 
vadásztársaságunk pedig a természetet, izgal-
mat kedvelő férfiakat fogja össze. Focistáink a 
megyei másodosztályban szerepelnek, női és 
férfi kézilabdásaink pedig az NB II-ben. Közel 
négyszázan járnak gyermekeink közül a karate 
klubba, korosztályos OB és EB győzelmekkel 
dicsekedhetnek. Városunk híres sport-szülöttei 
– Baczakó Péter olimpiai bajnok súlyemelő és 
Dékány Kinga Európa- és világbajnok kajakos 
– személyes példamutatással, közönségtalál-
kozókkal igyekeznek fiataljainkat a sportos, 
egészséges életmódra nevelni.

Bátki József polgármester maga is vadászik, 
több szarvasbika és vaddisznó trófeáját őrzi. 
A volt ezredes és helyőrségparancsnok igazi 
„nagyvadja” azonban Ercsi város újbóli fel-
virágoztatása lehet. Ehhez kívánunk jó erőt 
és egészséget!

Tárnay Olivér

Ha a korábbi évtizedekben Ercsi került szóba, szinte mindenki a 
cukorgyárra gondolt, a férfiemberek egy része pedig úgy emlegette, 
mint katonai szolgálatának színhelyét. Mára megszűnt a cukorgyár 
és a honvédség, a Duna-parti város új fejlődési utakat keres. Bátki 
József polgármesterrel beszélgettünk.
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2004. november 14-én időközi 
választásokat tartottak Heren-
den. Azóta Vajai László közgaz-
dász, a Porcelánmanufaktúra 
Rt. igazgatóságának volt elnöke 
tölti be a polgármesteri pozí-
ciót. A közszolgálat gondjaira, 
örömeire mára teljes rálátással 
rendelkezik, amint az kiderült 
évértékelő beszélgetésünkből.

– Mit hozott a 2005-ös esztendő 
Herenden?
– A frissen megválasztott képviselő-testület  
gyorsan áttekintette az önkormányzat kritikus 
gazdasági helyzetét, a korábban felhalmo-
zódott, jelentős mértékű adósságállomány 
csökkentésének lehetőségét és – az intézmé-
nyekkel összehangoltan – azonnal megszorító 
intézkedéseket vezetett be, hogy a normál 
működés feltételeit mielőbb megteremtse. 
A képviselő-testület elsődleges célja az volt, 
hogy a feladatellátás csorbulása nélkül az 
önkormányzati intézményrendszer működőké-
pességét, lehetőleg színvonalcsökkenés nélkül 
fenntartsa. Még az év elején hosszas egyez-
tetési folyamat eredményeként megszüntettük 
az általános iskola és zeneiskola gazdasági 
önállóságát. Ezzel valamennyi önkormányzati 
intézmény pénzügyi -, gazdasági - és munka-
ügyi -, feladatai a Polgármesteri Hivatalhoz 
kerültek központosításra, és kialakult az ún. 
„kiskincstári rendszer”. Központosítottuk a 
beszerzéseket, ezzel is jelentős megtakarítást 
értünk el. Új pénzforrások bevonását je-
lentette, hogy intézményfenntartó társulást 
hozzunk létre a Herendi Általános és Zene-
iskola fenntartására Bánd, Márkó és Hárskút 
önkormányzataival. 
Az újonnan létrehozott Alapszolgáltatási 
Központ útján láttuk el. a családsegítő és 
gyermekjóléti tevékenységet és működtettük 
az idősek klubját. Így 3,4 millió forint 
többletbevételhez jutottunk.(Sajnos ez a fajta 
normatíva a 2006. évre megszűnik.) A pol-
gármesteri hivatalnál, az általános iskolánál, a 
városgondnokságnál átszervezésekre került 
sor, és a létszámcsökkentésekkel a személyi 
kiadások is mérséklődtek. Az átszervezéshez 
pályázat útján állami támogatást is sikerült 
igénybe vennünk. Négy önkormányzati 

irodánk számát kettőre csökkentettük, így 
kevesebb lett a vezetői létszám is. Az év első 
felében befektetőnek sikerült értékesítenünk 
a „C” lakóövezetet, és opciós szerződést 
kötöttünk a „B” lakóövezet értékesítésére 
is. A befolyt bevételből a célhitel egy 
részét visszafizettük, és ez által jelentősen 
csökkent a célhitel kamatterhe, valamint 2 
évig nem kell tőketörlesztést teljesítenünk. 
Hosszas előkészítő munka után, a korábbi 
Képviselő-testület által előszerződéssel már 
lekötött, parkbeli földterületet értékesítettük 
áruház építése céljából. Az áruház 2005. 
december 8-án megnyílt, ezáltal lényegesen 
javul a település áruellátása. A park rendbeté-
tele és a játszótérrel kapcsolatos helyreállítási 
munkálatok áthúzódnak a 2006. évre. A fű-
téskorszerűsítést az iskolában és az óvodában 
az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési 
Hitel igénybevételével elvégeztettük, a hitel 
törlesztése az energiamegtakarításból fedezhe-
tő. A belterületi utak felújítására benyújtott 
pályázatunk sajnos sikertelen volt. A pályázati 
önrészként elkülönített 3 millió forint saját 
forrást egy utca részleges burkolatfelújítására, 
és a Városgondnokság kivitelezésében az 
önkormányzati utak kátyúzási munkálataira 
fordította. Szűkös anyagi forrásainkhoz mér-
ten a legszükségesebb felszíni vízelvezetést a 
kritikus területeken megoldottuk. Ez persze 
csak tüneti kezelés, Herend egyik legnagyobb 
problémáját megoldani a jövő egyik nagy fel-
adata, kihívása. A nyári özönvízszerű esőzés 
következtében bekövetkezett károsodásokat 
csak részben tudjuk megszüntetni, mivel a  
vis maior keret terhére benyújtott kárbeje-
lentésünkre az  igényünknek csak töredékét  
ismerték el. 
– Az eltelt egy év önkormányzati munkáját úgy 
foglalhatom össze, hogy a képviselő-testület 
rendkívül takarékos gazdálkodást folytatott, 
meghozott döntéseinél az önkormányzat gazdál-
kodásának biztonságát tartotta szem előtt. Kilátá-
sainkhoz képest stabilabb, kiegyensúlyozottabb 
évet zárt az önkormányzat a 2005. évben.

– Herend speciális problémával 
küszködik, hiszen a legnagyobb 
munkáltató, a Porcelánmanufaktú-
ra Rt. határozza meg alapvetően a 
város iparát, gazdasági életét.

– Valóban a Manufaktúra a legnagyobb 
munkáltató és adófizető Herenden. Azzal 
kell együtt élnünk, hogy ha rosszul megy a 
cégnek, rosszul megy a településnek is. Most 
éppen nehezebb időszak köszöntött az Rt.-
re, ezt mi is érezzük, lényegesen csökken az 
adóbevételünk. Az önkormányzat bevételei 
növelésének egyik lehetséges alternatívája 
munkahelyteremtő beruházást végző befek-
tetők Herendre csábítása. Ám ez jelenleg 
nehéz kérdés, mivel a városnak pedig nincs 
területe és pénze ilyen jellegű beruházás 
kezdeményezéséhez. 

– Az önkormányzat gazdasági 
helyzetének  pozitív elmozdulása 
mellett minek örülhettek még ta-
valy Herenden?
– A testületi szemléletváltozást tükrözte a 
teljes nyilvánosság az önkormányzati munká-
ban, a testületi ülések vágatlan formában való 
közlése a kábeltelevízióban, és a helyi köz-
életi újság kiadása, amely az önkormányzat és 
intézményei, valamint a működő civilszerve-
zetek munkájáról ad tájékoztatást. Az önkor-
mányzat a rendőrséggel közösen elkészítette a 
város bűnmegelőzési koncepcióját. Ezzel cé-
lunk a biztonság erősítése, a fiatalok bűnmeg-
előzése és az idősek fokozott védelme volt. 
Gondoltunk a bűnmegelőzési szakemberek 
képzésére, a sikeres kommunikációra is. Erre a 
célra – 20% – önerő mellett 1,5 millió fo-
rint pályázati pénzt fordíthatunk 2006-ban. 
Kölcsönösen nagy örömünkre szolgált, hogy  
Herend és Madéfalva között testvér-telepü-
lési megállapodás jött létre 2005. júniusában 
a két önkormányzat között.  
– Herend nevének ismertségét a porcelán 
mellett a hagyományosan megrendezett He-
rend Város Napjai rendezvény elősegíti az 
országban, ez tavaly is nagyon jól sikerült. A 
városnak az egész rendezvénysorozat egy Ft-
ba sem került, sőt a szervező a bevételekből 
támogatja alapítványainkat.
– Végezetül pedig annak örülök a legjobban, 
hogy a Képviselő-testület átlátja Herend 
gondjait, bajait, és igazi településpolitikus-
ként, konszenzusra törekedve, a megoldáso-
kat keresve ténykedik valamennyi tagja, közös 
boldogulásunk érdekében.

V.K.

A VÁROSI TELEPÜLÉSEK KÖZÜL HERENDEN VOLT A 
LEGKISEBB AZ EGY FŐRE JUTÓ BŰNESETEK SZÁMA





– Ha nincs Kisbéren az Alfa, mi sem va-
gyunk. Kényszervállalkozás volt ez a szó szoros 
értelmében, hiszen, miután nem tudtunk közös 
nevezőre jutni a hasonló termékeket gyártó Alfa 
döntéshozóival, az rt.-vé alakulással együtt 
ötünket – akik a cég addigi vezetésében, terme-
lésirányításában, új termékek kidolgozásában és 
technológiák bevezetésében élen jártunk – egy-
szerűen kirúgtak. Mit tehet ilyenkor az ember? 
Amit eddig csinált, jónak tartott, igyekszik 
továbbörökíteni. Így aztán négyen a kirakottak 
közül létrehoztunk egy új társaságot, amely a 
német azonos jelentésű (drót= draht) szó 
kicsi torzításával a Drat Kft. elnevezést kapta. 
A négy főből ketten ma is közreműködő tulaj-
donosai vagyunk a cégnek, ketten pedig külső 
mecénások. Az elnevezés abból adódóik, hogy 
91-ben természetesen volt egy német befekte-
tő, aki az újonnan megalakuló cégbe mintegy 
félmillió forint értékű gépet hozott apportba, 
aztán mindenféle okosságokat kitalált, hogy 
mit kéne gyártani, ám arról, hogy mindezt hova 
lehetne eladni, halvány elképzelése sem volt. 
Annyit mondott: biztosan megveszik. Némi 
munkát és piacot hozott, ám együttműködésünk 
nem volt hosszú távú.

– Elejétől fogva sikertörténet az önöké?
– Egy fenét. Az Alfa akkoriban uralta a piacot, 
így a minimális német megrendeléseken kívül 
örök hálával tartozunk a rédei Kertimag Rt.-nek, 
aki először mellénk állt. Azóta is hűséges part-
nerünk, megrendelőnk. Nagyon nehezen álltunk 
lábra. Sokszor még a szállításra vásárolt ZSUK-
ból is kifogyott a benzin, és segítséget kellett 
hívni a továbbhaladáshoz. Emlékszem, amikor 
például Budapestre, egy Váci utcai újonnan 
megnyíló üzletbe kellett szállítanunk berende-
zést, sofőrünk - és mai napig termelésvezetőnk -
Für Gyula nem tudta, hogy Pesten a belváros 

nem a parkírozók és áruszállítók paradicsoma, 
így az Erzsébet híd melletti parkolóból kézzel 
cipelte be a súlyos üzletberendezést. Máig 
megemlegetjük a történetet.

– Akkor mondhatjuk, nem volt könnyű...
– Egyszerűen nem volt pénzünk, csak a tapasz-
talatunk, az innovációs képességünk, és a szakma 
maximális ismerete. Ám ez önmagában a rend-
szerváltozás idejében kevés volt ahhoz, hogy 
normálisan boldoguljunk. Bérelt helyen (hála Is-

tennek, az akkori gazdaság vezetője szimpatizált 
velünk, és segítette munkánkat), bérelt gépekkel 
dolgoztunk. Aztán hűséges megrendelőink 
jóvoltából – és természetesen megbízható, jó 
minőségű termékeinknek köszönhetően – lassan 
elkezdtünk nőni. Mindig csak egy kisebb terüle-
tet kértünk újabb műhelyeinknek, raktárainknak, 
amikor aztán elérkezett a döntés pillanata: új 
telephelyre van szükségünk. Emlékszik Kisbéren 
a vasúti átjárónál a volt MÉH-telepre?

– Hogyne. Elég sűrűn járok arra, minden-
napos volt az eszelős sárfelhordás, na és 
kinézete...
– Ezt a területet vásároltuk meg 1996-ban. Ha 
ma körülnéz, egy virágzó ipari telepet lát, amit 
mi hoztunk létre, mi építettük. Úgy gondolom, 
városképi szempontból sem volt felesleges a be-

ruházás. Osztrák partnerre leltünk, aki jelentős 
piacot biztosított számunkra, így a kezdeti hét 
fős munkáslétszámunk 40-50-re nőtt. Aztán 
megváltunk ettől a tulajdonostárstól is, így ma 
a Drat Kft. 100%-ig magyar tulajdonú cég. 
Jelenleg 60-70 fővel dolgozunk, és büszkén 
jelenthetjük, hogy termékeink mintegy fele ex-
portra megy Ausztriába és Romániába. Mindez 
azt bizonyítja, hogy munkatársaink igényes, ki-
váló darabokat adnak ki a kezük közül. Nagyon 
kicsi a fluktuáció, mai dolgozóink közül sokakat 
köszönthetünk 10, 5 éves „törzsgárda” tagsá-
guk alkalmából.

– Elégedett a világgal manapság Schek 
Ferenc?
– Nézze, én már lassan nyugdíjba készülök. 
Fiam, fiaim vehetik át a céget, remélem tovább-
viszik az atyai örökséget. Egyszerű lakatosként 
kezdtem – Bakonykoppány falu, születési he-
lyem erre predesztinált –, büszke vagyok arra, 
amit sikerült véghezvinni. Ma mi vagyunk Kis-
bér egyik legnagyobb foglalkoztatója – kivéve 
persze az újonnan betelepült multikat –, több a 
kintlévőségünk, mint a tartozásunk, nem terme-
lünk raktárra, megrendelőinket akár egyedi da-
rabokkal is ki tudjuk szolgálni. Partnereink évek 
óta kitartanak mellettünk, reklamáció helyett
 elismerésekkel találkozunk. Kell ennél több?

– Hogyan fogalmazná meg a siker re-
ceptjét?
– Hármas jelszó mentén dolgozunk: csakazértis, 
kitartás, akarat! Ha ezek megvannak, akkor 
adott a fejlődés lehetősége. Most próbáljuk 
kiépíteni, belakni a szomszédos területen meg-
vett telket, itt készáru, raktárt hozunk létre. Ez, 
jelenlegi kapacitásunk tükrében elég lesz arra, 
hogy bátran nézzünk szembe a következő évek 
kihívásaival!

TIZENÖT ÉVES 
A DRAT KFT.

A Drat Kft. 1991-ben alakult, huzalrácsos üzletberen-
dezések gyártásával foglalkozik. Polcrendszerek, árutoló 

kocsik, kosarak, konténerek, állványok gyártását is vállalják. 
A cég 2001:2002 ISO minőségbiztosítási tanúsítással rendelkezik,  és 

akár egyedi igényeket is kielégít. Schek Ferenc ügyvezető szerint a Drat 
Kft. kényszervállalkozásnak indult...

Veér Károly



KISBÉR „CSAK” A NAGY 
PÁLYÁZATOKON NYERT

– Mit hozott Kisbéren 2005 a fej-
lesztések, beruházások terén?
– A 2005-ös év fejlesztéseiről elsősor-
ban az jut eszembe, hogy iszonytató haj-
tás volt, borzasztóan munkás év. Tervbe 
volt véve a művelődési ház felújításának 
befejezése, és ez meg is valósult. Július 
végén adtuk át a nagyközönségnek, bár 
igazából az élet csak szeptember végén 
költözött be az épületbe. A nagy de-
bütálást a 600 fős orvoskongresszus 
jelentette, a három helyszínen folyó 
rendezvény zavartalanul lezajlott, az 
épület jól vizsgázott. Ez volt az első 
nagy próbatétel, s azt mondhatjuk, 
hogy a világítás, a fűtés, a víz… szóval 
minden rendben volt. Természetesen a 
felújítást követően felmerült a kérdés, 
hogy miből fogjuk fenntartani az intéz-
ményt. Terveink között szerepel, hogy a 
helyiségeket megpróbáljuk gazdaságosan 
kiadni, és vendégjátékokat is rendszere-
sen szeretnénk fogadni.
A közbeszerzési eljárás lebonyolítását 
követően elindult a kórház építése is. 
Az alapozásnál voltak ugyan gondok, 
de kár volt ebből akkora ügyet csinálni 
a sajtónak; egyáltalán nem fedi ugyanis 
a valóságot, hogy a kivitelező levonult 
volna a terepről, egy alvállalkozójával 
volt csupán gondja. Át kellett adni a 
régi általános iskolát is, így végre egy-
beköltöztettük a gyerekeinket. Nagy 
szükség volt erre a felújításra, amely már 
legalább tíz éve aktuális lett volna. Így 
a diákok szép, kellemes környezetben 
tanulhatnak. Ez is igazán nagy falat volt, 
de sikeresen vettük az akadályokat. Az 
egyetlen bánatunk csupán az, hogy 

mindemellett sajnos a gyereklétszám 
évről évre csökken.

– Pályázatok terén hogyan áll a 
város?
– Csak a nagy pályázataink nyertek, 
sajnos a kicsik nem. Az útfelújításra 
vonatkozó pályázataink nem sikerültek. 
50 millió forintot kaptunk ugyan a 
kórházhoz kapcsolódva a TEKI révén, 
de ezt nem csak Kisbér kapta, hanem 
az egész térség. Így viszont másra már 
nem kaphattunk. Ráadásul ezen a té-
ren a szűkös önerő is megmutatkozik, 
sajnos az utakkal el va-gyunk maradva, 
ezen a téren türelmet kell kérnünk az 
itt élőktől. Természetesen kátyúmente-
sítés és egy kicsi útépítés azért történt, 
de sokkal több kellene. A Fehérvári 
út, a Hunyadi utca, a Kolozsvári utca 
felújítása elodázhatatlan. A másik 
nagy feladat, ami csúszott, a Lovarda 
felújítása volt. A Kincstári Vagyon-
igazgatósággal PHARE-pályázatból 
nyertünk erre forrásokat, a befejezés 
2006 nyár végére, augusztusra vár-
ható. Az épületen belüli munkákat 
várhatóan még januárban el tudjuk 
kezdeni. A már meglévő tizenkét 
szociális lakás mellé három új épült, 
bár eredetileg hatot terveztünk. Ezt is 
közbeszerzés keretében, pályázatból 
valósítottuk meg. A polgármesteri 
hivatal ugyan 2004-ben költözött át 
ide a jelenlegi épületébe, de igazán 
csak tavaly laktuk be új otthonunkat, 
amely sokkal jobban megfelel fel-
adatának, mind elődje. Ez egy igazán 
hivatalnak való épület.

– Milyen terveik vannak 2006-ra 
vonatkozóan?
– Kész pályázataink vannak, amelyek 
csak megvalósításra várnak. A Nemzeti 
Fejlesztési Terv II-be is előkészítettünk 
már projekteket: parkfelújítás, a Lovarda 
felújításának második üteme, tér kialakí-
tása szabadidős tevékenységhez, strand, 
tanuszoda. A fejlesztések mellett meg 
kell említenünk, hogy szépen fejlődnek 
középfokú intézményeink is, a Táncsics-
gimnázium látványos reformokat hozott, 
de a szakmai képzésünk is stabilan 
működik. Sok városi intézményünk van, 
saját fenntartásban. Ezeket sikerült meg-
tartanunk komoly ipari háttér nélkül. Az 
ipari parkot, benne a Swes-t tavasszal 
adtuk át hivatalosan. 70 ember dolgo-
zik ott, magas technológiával, emellett 
az Ortech is bővített az idén.

– Az életminőség javításához a 
szellem pallérozása is szükséges.
– A város működéséhez az is hozzátar-
tozik, hogy sikeresen lebonyolítottuk a 
Kisbéri Napokat, a Bakonyi Amatőr 
Népművészeti Fesztivált. Testvérvárosi 
kapcsolataink is tovább erősödtek. A 
szlovákiai – felvidéki – Gútával köz-
ös fesztiválokat és táboroztatásokat 
szerveztünk. Természetesen a 40 éves 
árvízi évforduló tiszteletére szervezett 
megemlékezésen is ott voltunk és az 
idén sem maradt el közös sportnapunk, 
amely egyfajta „Játék határok nélkül”. 
Ez 2005-ben éppen Mikuláskor volt. 
Az észak-rajnai, westfaliai Eslohe-ban 
magyar napokat tartottunk, ők pedig 
fúvószenekarukkal adtak nálunk kon-
certsorozatot, segítették továbbá a 
családok átmeneti otthonát mosógép-
pel, játszótérrel, ruhákkal. Az erdélyi 
Aranyosgyéressel – mondhatjuk – a 
mindennapos kapcsolattartás a jellemző. 
Erősek a sportkapcsolataink és népi tán-
cosaink is rendszeresen fellépnek egymás 
színpadán.

Cseh Teréz

Összességében 2005-ben is működőképes maradt a város, bár a 
fejlesztések miatt voltak megszorítások. Intézményeinket is rendkívül 
rövid pórázon tartottuk, azt mondhatjuk, hogy kifejezetten csak a 
működésre vonatkozó számlákat rendeztük. Sok tervünket sikerült 
megvalósítanunk, sok még várat magára, de bízunk abban, hogy 
2006-ban végre ezek is valóra válhatnak. Ezekkel a gondolatokkal 
kezdte évértékelő beszélgetésünket dr. Udvardi Erzsébet polgármes-
ter asszony Kisbéren.

K
is

bé
r

32 Regio Regia 2006. január



K
om

árom

33Regio Regia 2006. január

– Szinte havonta kaptuk a hírt, 
hogy megint új üzem nyílt  az Ipari 
Parkban...
– Örömmel tölt el, hogy az Ipari Park 
bővül, fejlődik. Az elmúlt időszakban 
letelepedett a Perlos, a Foxconn, a Mi-
rae, a Hansaprint és az RR Donneley. 
Ez mind-mind munkahelyet, megélheté-
si lehetőséget biztosít a lakosságnak, és 
adóbevételt a városnak. Érthető, hogy 
az Ipari Park cégei felvetették, épülhet-
ne egy új lakópark, ahol a dolgozók, 
a bejárók vásárolhatnának maguknak la-
kást. A városrendezési terv módosítása 
folyamatban van, az érintett területen 
(Csillagváros) mintegy öt hektárt kell 
átminősíteni a harmincegyből lakáscélú 
felhasználásra. Ez nagy vitákat okozott a 
városban. Én egyetértek azzal, hogy ez 
a terület a város legértékesebbjei közé 
tartozik, és ezért azzal is egyetértek, 
hogy ide egy nagyon jól előkészített 
városrendezési terv esetében lakópark 
is épülhet: mintegy ezer lakás óvodával, 
iskolával és bölcsődével együtt. Meg-
győződésem, hogy a mi városunknak 
befogadó városnak kell lenni. Az lehet 
a cél, hogy a város lakossága növeked-
jen, hogy Komáromot minél többen 
keressék fel idegenforgalmi és turisztikai 
értékei, vonzereje miatt.

– Milyen volt az önkormányzat 
2005-ös éve gazdasági szempont-
ból?
– Nyugodtan állíthatom, hogy az el-
múlt tizenöt–húsz évben nem voltak 
ilyen jó gazdasági kondícióink. Míg 
Komárom város költségvetésében 
2002-ben beruházásra és felújításra 
290 millió forint állt rendelkezésre, 
addig ez az összeg a 2005-ös évben 
2 milliárd 550 millió forint. A városi 
útprogramra első és második ütemben 
több száz millió forintot költöttünk. 

Ennek eredményeként a második ütem 
befejezésekor mintegy 5000 méter új 
út és tízezer méter felújított út készül 
el. A járdaprogramunkra költségveté-
sünkben 71,5 millió forint állt ren-
delkezésünkre. Így megújult Komárom 
belvárosában a járdák sokasága, illetve 
a szőnyi városrészben építettünk új 
viacolor burkolattal ellátott járdát. 53 
millióért újítottuk fel a Sellye kórház 
épületét, 54 millió forintért az Idősek 
Otthona Otthonházát, és 17 millióért 
a Területi Krízis és Gondozási Központ 
épületét. 82 millió forintért építettünk 
egy új központi konyhát, mely Ko-
márom város óvodáinak meleg étellel 
(600 adag naponta) történő ellátását 
biztosítja. A szőnyi városrész lakóinak 
egy régi vágya teljesülhet azzal, hogy 
százmillió forintért a Bozsik-iskolába (a 
nagy épületbe) helyezzük át az alsó-
tagozatos gyermekeket. A tűzoltóság 
260 milliós állami támogatást nyert, ezt 
150 millióval kiegészítettük. Így jármű-
vek vásárlására és felújítására, nyílászáró 
szigetelésre, légzésvédelmi berende-
zések vásárlására, a telefonközpont 
és a szertárkapuk megújítására is sor 
került többek között. Komárom köz-
pontja is megújult, amely az ebben a 
ciklusban megépített körforgalomtól az 
országhatár felé, és a szélrózsa minden 
irányába eső részeket foglalja magá-
ban. Befejeződött a Tesco-beruházás, 
rendeződött az Erzsébet tér helyzete. 
A Tesco-építkezéssel kapcsolatban 
Komárom városa is 52 millió forintot 
fordított a környező utcák rendbetéte-
lére. Épült 460 új parkoló, megújult 
az Igmándi út, mindenhol földkábelek 
vannak, díszburkolatok, kandeláberek, 
utcabútorok teszik esztétikussá a város-
központot. Már csak az ivókút rend-
betétele van hátra, de ezen az ügyön 
is dolgozunk.

– És a rég óhajtott elkerülő út?
– Nagyon szerettük volna, ha ez az út 
ennek a kormányzati ciklusnak a végére 
elkészül. Ez már nem valósulhat meg, de 
a megépítés előkészítő munkái jó ütem-
ben haladnak. Az első üteme a 2007-
es évben elkészülhet, ez tulajdonkép-
pen a 13-as főutat fogja összekötni az 
ipari parkkal. Ennek engedélyezési ter-
vei rendelkezésre állnak, a földterületek 
kisajátítási munkálatai elkezdődtek.

– Mik a terveik az idei évre?
– A város legnagyobb beruházása a 
múlt évben elnyert címzett támogatás 
beindítása lesz a 2006-os évben. En-
nek keretében építünk egy új központi 
labort a Sellye kórház területén, mint-
egy 230-240 millió forintos költség-
gel. Folytatjuk az útprogramunkat több 
százmillió forintos nagyságrendben. 
Lesz még egy nagy beruházás – nem 
önkormányzati pénzen –, ez pedig a 
114 éves Erzsébet híd felújítása. A 
munkálatok értéke meghaladja az 1,5 
milliárd forintot. A költségviselő mint-
egy 50-50 százalékban a két ország 
kormánya lesz. Természetes dolog, 
hogy tovább folytatjuk intézményeink 
felújításait, beruházásait is.

– Idegenforgalmi és rendezvény-
tervek?
– Az idegenforgalmi vonzerő növeke-
dése várható azzal, hogy befejeződött a 
fürdő felújítása. Folyamatosan fejlődik a 
Monostori Erőd is, itt új kiállítás várja a 
látogatókat. Idén is lesz Komáromi Na-
pok, bár ennek jövője bizonytalan, hi-
szen fő szponzorunk az Amstel Sörgyár 
2006-ig vállalta a támogatást. Tavaly 
kezdtük, idén folytatjuk októberben a 
Pityóka Fesztivált, amely a burgonya 
kultuszának népszerűsítését vállalta fel. 
Lesz újra Erődpróbák, karácsonyfa-állí-
tás, és számos egyéb kisebb-nagyobb 
rendezvény. Várjuk tisztelt vendégein-
ket 2006-ban is!

tárnay

VÁROS A VÁROSBAN – KOMÁROM
2005 végére immár 13.000 embert foglalkoztat Komáromban a 
Nokia Ipari Park. A dolgozók mintegy 35%-a felvidéki, a többiek 
a városból és vonzáskörzetéből kerülnek ki. Nyugodtan állíthatjuk 
– amint Zatykó János polgármester fogalmazott -, hogy város épült 
a városban.
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A rendszer országos szinten tart-
almazza a kamarai tagok alapadatait 
magyar, angol és német nyelven. 
Az új rendszerben helyet kapnak 
a mesterek, lakossági szolgáltatók, 
vendéglátóhelyek, szálláshelyek, 
amelyekre folyamatosan történik az 
adatok begyűjtése. 
Ezen túl megjelenhetnek az oldalon a 
kamarai tagok ajánlatain felül a nem 
kamarai tagok üzleti ajánlatai is. 
További szolgáltatásként K+F adat-
bázis, gazdasági ingatlanhirdetések, 
termékek, szolgáltatások kereshetőek, 
illetve a tagi adatbázisban külső fel-
használók hozzáférés nélkül is tudnak 
lekérdezéseket végrehajtani. 
Újdonság a rendszerben, hogy azon 
felhasználók számára, akik az üzleti 

hírlevélre regisztráltak, januártól már 
megkapják a rendszerbe bekerülő 
összes ajánlatot (országos szinten ez 
több száz ajánlat lehet naponta). 
Megyénkből csaknem 900 tagot 
regisztráltunk, jelenleg 300 fő fölött 
van a napi, illetve heti hírlevélre fel-
iratkozottak száma. Januártól lehető-
ség lesz nem tagoknak is megrendelni 
a hírportál, illetve az üzleti ajánlatok 
hírlevelet. Céljaink között szerepel, 
hogy minél több felhasználót tudjunk 
e-mailben értesíteni az aktualitásokról, 
hiszen ez a leggyorsabb módja az in-
formációcserének. 
A rendszer legnagyobb újdonsága 
abban áll, hogy januártól azon tag-
jaink részére, akik nem rendelkeznek 
önálló honlappal, egy ún. „barátsá-

gos internet-hivatkozás” segítségével 
lehetőséget adunk arra, hogy külön-
böző kereső portálokon (Google, 
Altavizsgla, Kurzor, stb.) regisztrálni 
tudják magukat. 
A domain név a következőképpen 
alakul: http://www.uzletahalon.hu/
com/ cég neve 
Azon vállalkozók számára, akik nem 
ren-delkeznek kellő tapasztalattal a 
számítógép használat terén, a 2006. 
évtől tervezzük olyan rövid képzések 
szervezését, amelyek során gyakorlati 
ismereteket sajátíthatnak el az alábbi 
témákban: 
– hogyan tudja vállalkozása hasz-
nosítani az Internetet, az internetes 
jelenlétet, 
– rövid idő alatt (előadások, illetve 
néhány órás tanfolyam) kiscsoportos 
képzés keretén belül elsajátíthatja a 
számítógép kezeléséhez szükséges 
alapismereteket és megtanulhatja a 
legfontosabb számítástechnikai prog-
ramok kezelését (szövegszerkesztés, 
táblázatkezelés, internetes böngészés, 
e-mail küldése, bemutató készítése). 
Ezektől a néhány órás tanfolyamok-
tól azt reméljük, hogy a vállalkozók 
minél szélesebb köre megtapasztalja 
az Internet sokszínűségét, gyakorlati 
hasznosságát, és ezzel tovább sze-
retnénk növelni kamarai portáljaink 
(www.kemkik.hu – a hírportál, 
www.uzletahalon.hu – országos ka-
marai adatbázis ) látogatottságát is. 
Amennyiben bővebb információra 
van szüksége a portál működésével 
kapcsolatban, kérjen információt az 
info@kemkik.hu e-mail címen, vagy 
keresse Mészáros Eszter portálszer-
kesztőt a 34/513-018-as telefon-
számon. 

MEGÚJULT AZ ORSZÁGOS KAMARAI TAGI ADATBÁZIS
2005 novemberétől megújult rendszerben, kibővített szolgálta-
tásokkal működik az Üzlet@hálón rendszer, mely a www.uzleta-
halon.hu címen érhető el. 





LÁBATLAN NEHÉZ ÉVE

– Ennyire megviselte költségvetésü-
ket egy cég kivonulása?
– Nemcsak erről van szó. Másik két na-
gyobb vállalatunk bevétele is csökkent, így 
helyi adóként 90 millióval kevesebb folyt 
be a kasszánkba a tervekhez képest. Ez már 
jelentős kiesés, ezért aztán nem is tudtunk 
látványos fejlesztéseket megvalósítani. Az 
idei évi kilátások sem adnak elbizakodott-
ságra okot, valószínűleg még tovább csök-
kennek anyagi forrásaink, és ezekkel együtt 
lehetőségeink, mozgásterünk.

– Mire futotta mégis?
– Átadtunk hét lakást az úgynevezett Alka-
telepen, ahol a szociális bérlakásokon kívül 
a roma kisebbségi önkormányzat, és egy 
közösségi helyiség is helyet kapott. Kissé 
elhúzódott a beköltözés, nemrégiben vette 
használatba az utolsó család is a lakását. 
Nem kötelező feladatként foglalkoztunk a 
családi napközi kialakításával, ahol szakkép-
zett gondozónők vigyáznának az egy–há-
rom éves gyerekekre. Ez a nyugaton bevált 
forma sajátos egyesítése a családnak és 
az intézményes gyermeknevelésnek. Igény 
lenne rá, ám a kismamák nem tudják fizetni 
a költségeket. Vállalkozási formában is 
gondolkodtunk, ez a tervünk azonban nem 
sikerült, így jó lenne az elképzelést átvinni 
a kistérségi formában való megvalósításra. 
Ez az intézmény ugyanis munkát adhatna a 
két óvodánk összevonása után feleslegessé 
vált személyzet számára. Jó példa a térségi 
együttműködésre a gyermekjóléti szolgálat 
működtetése, amelyet Lábatlan Nyergesúj-
faluval közösen végez. Ez azért is jó dolog, 
mert így részesülhetünk a kistérségi támoga-
tásokból. Tervezés alatt áll, és a szakmával, 
valamint a szakhatóságokkal még egyeztetni 
kell, hogy az új esztergomi mentőállomáson 
kapjon helyet a térségi központi orvosi, 
gyermek- és fogorvosi ügyelet. Főleg a fo-
gászat égető gond, mert ez ügyben eddig 
Tatabányára kellett járni. 

Elvégeztük iskoláink felújítását, karbantar-
tását, ugyanakkor gond, hogy fokozatosan 
csökken a gyermeklétszám. Az önkor-
mányzat sajnos az így csökkenő normatív 
támogatások miatt nem tud a jövőben két 
iskolát fenntartani, ezért – alapos szakmai 
egyeztetés után – jövő tanévtől szükségessé 
válik az összevonás. Ez a lépés sokaknak 
okozott és fog is okozni fájdalmat, ám arra 
is rá kell mutatnunk, hogy az összevonás, a 
közös irányítás fejlesztésekkel is együtt jár, 
így gyermekeink jobb körülmények között 
tanulhatnak majd.
– Fejlődést jelent, hogy az Egészségházban 
mintavevő és begyűjtő (vér, vizelet) la-
boratórium létesült, így nem kell ezekhez a 
vizsgálatokhoz távolra utazni.
– Büszkék vagyunk rá, hogy ősztől beindult 
az Arany János iskolában a művészeti ok-
tatás, 140 gyerek tanulhatja a néptánc, 
a dráma, a kerámia és a grafika műhelytit-
kait, szakmai fogásait.

– Hogy szerepel Lábatlan a pá-
lyázati piacon?
– Sajnos a tavaly említett borház 
létesítésére beadott pályázatunkat 
elutasították, így „eladtuk” a projektet, 
egy magánvállalkozó érdeklődik a terület 
után, ahol családi házat, és egy üzletet 
hozna létre.
Az elutasítás nem 
keserít el bennün-
ket, most készül 
két INTERREG 
pályázatunk is. 
Az egyik a 
Dun a -p a r t 
fejlesztésé-
ről, hasz-
no s í t á -
s á r ó l 
s z ó l , 
a má-
s i knak 

pedig a Postakocsi nevet adtuk. Az 
egykori postakocsi-állomás épületében kö-
zösségi tereket, kávézót, teázót álmodunk, 
itt kapna helyet egy népművészeti kiállító-
tér is, valamint aktív bemutatással működő 
ipartörténeti kiállítás is helyet kaphatna, 
ahol ki lehetne próbálni a Lábatlanon 
hagyományos kőfaragást és papírkészítést 
a valóságban is.

– Lábatlan kikre lehet büszke az el-
múlt évben?
– Tavaly a Lábatlanért Emlékplakettel dr. 
Lencsés Évát jutalmazta a közgyűlés. Fog-
orvosunk, dr. Bús Éva pedig július elsején, 
a Semmelweis-nap alkalmából az egészség-
ügyi minisztertől vehette át a Pro Sanitate 
díjat. De természetesen minden csoportnak, 
civil szervezetnek és egyénnek is köszönetet 
kell mondanunk, aki valamilyen formában 
az elmúlt évben is hozzájárult városunk 
épüléséhez, szépüléséhez, akár fizikai, akár 
szellemi téren!

veér

Városként a tavalyi év volt az első teljes Lábatlanon. 2005 szűk esz-
tendőként vonul be a  város történelmébe, nem lett több a pénz és 
a támogatás, ráadásul egyik legnagyobb adófizetőjük – a bővítés le-
hetőségének hiánya miatt – elköltözött, így bevételeik is csökkentek. 
Török István polgármesterrel beszélgettünk.
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GAZDÁLKODÁS ÉS KULTÚRA
A város 2005. évi gazdaságát meghatár-
ozó feltételek megteremtése, és jelenleg 
is a város működőképességét fenntartó 
gazdálkodás biztosítja az itt élés jó, 
illetve a jó közepes körülményeit. Ezek 
a gazdálkodási feltételek, és az iparűzési 
adóbevétel adják meg az önkormányzat 
számára is működőképességének alapjait. 
Az önkormányzat éves bevételeinek 1/4-
ét kitévő iparűzési adóbevétel részben az 
önkormányzat és intézményhálózatának 
működésére, részben fejlesztésekre for-
dítható. 

Mór város 2005. évi gazdálkodásáról 
röviden összefoglalva elmondható, 
hogy a gazdálkodás bázisát képező vál-
lalkozások, és az önkormányzat kedvező 
évet zárt.
A város kultúrális élete színvonalában 
folyamatosan emelkedő, a közművelődési 
intézmény és egy esztétikus megjelenésű 
könyvtár biztosítja a város lakói számára a 
művelődés lehetőségét. 

A 2002-ben - önkormányzati saját for-
rásból megvalósult Wekerle 
Sándor Szabadidőközpont 
– amely további teret biztosít 
a város kultúrájának –, és az itt 
megvalósított uszoda együtt 
biztosítja a város és a térség 
lakóinak szabadidőprogramjait. 
Évről-évre egyre magasabb 
színvonalúak a város kultúrális 
rendezvényei – amelyek szinte 
egész évben folyamatosak –, 
egy-egy kiemelkedő esemény, 
mint például a Móri Bornapok 

évről-évre tartalmasabbak, szinvonalasab-
bak Ezt igazolja az a tény, hogy nemcsak a 
város lakóinak kultúrális igényét elégítik ki, 
hanem határon belülről és határon kívülről 
is több ezres látogató közönség érkezik a 
rendezvényre. (2006. január 1-től a fent 
említett két kulturális intézményt a fenntartó 
összevonta.)
 

KIEMELKEDŐ 
SZEMÉLYISÉGEINK, SZERVEZETEINK

 A teljesség felsorolása nélkül Wekerle 
Sándor Mór város szülötte, miniszterelnök 
és pénzügyminiszter, jelentős munkássága a  
korona – mint fizetőeszköz – nemzetközi 
elismertetése, valamint Budapesten a We-
kerle telep kialakítása.
Dr. Zimmermann Ágoston anatómus, nem-
zetközi hírű állatorvos professzor szintén 
móri születésű.
Radó Antal móri származású, nemzetközi 
hírű publicista.
A városban több mint 60 civil szervezet 
működik, a helyi társadalom számtalan terü-
letét felölelve, közöttük néhány nemzetközi 
díjas és elismertségű (pl. Móri Fúvószene-
kari Egyesület) is.

 A VÁROSKÉP VÁLTOZÁSAI
Ennél a gondolatnál elsősorban a várost 
megismertető és bemutató PR eszközökkel  
foglalkozom. 
Jelentős látogatottsága van a már hatodik 
éve működő városi honlapnak, amely 
esztétikumában és tartalmiságában köz-
vetíti Mór városának jó hírét a világba. A 
fentebb említett rendezvények, valamint a 
honlapon megjelenő információk kapcsán 
a városi web-site jelentős számú látoga-
tottsággal bír, amit jó néhány e-mail, és 
személyes látogatottság is visszaigazolnak. 
Két külföldi testvérvárosi kapcsolatunk van,  
Freudenberg és Valdobbiadene. A helyi 
társadalmi, oktatási, egészségügyi és köz-
művelődési terület jó színvonalon működik, 
amely megfelelő elismertséget kapott már.
Képviselőtestületünk már harmadik éve dol-
gozik informatikai eszközökkel, amely nem 
sok városban adatott meg eddig. 
 

BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB 
FEJLESZTÉSEK 2005-BEN

Az éves költségvetés ismeretében – és így 
2005.-ben is  – a fejlesztésekre fordítható 
források korlátozottak voltak, de az elmúlt 
évben is mintegy 340 millió forintos fej-
lesztést tudott a város végrehajtani. A fej-
lesztések többsége közterületek vonatkozá-
sában valósult meg: utak, járdák, buszvárók 
stb. 2005-2007-év között a megvalósult 
beruházásokra az önkormányzat 270 millió 
forint kedvező kamatozású hitelt vett fel, 
valamint 338 millió forint piaci kamatozású 
hitelt, melyekből olyan beruházásokat kíván 
megvalósítani, mint egy lakóövezet csa-

tornázottságának megvalósítása, 
központi buszpályaudvar meg-
építése, járdák és utak felújítása.
Nem elhanyagolható a külföldi 
vállalkozói működő tőke Mórra 
érkezése, melyből a vállalkozások 
beruházásaikat hajtják végre, 
részben bővítés, részben új mun-
kahelyteremtés címén.

Schmidt Ferenc
polgármester

MÓR VÁROS GAZGADASÁGI ÉLETE
Mór városa a rendszerváltást megelőző, és elsősorban a keleti pi-
acra termelő ipari és agrár termékeinek exportja a rendszervál-
tást követően befagyott, melynek következtében egy gazdasági 
csődhelyzet alakult ki. A ‘90-es évek első felében, illetőleg az azt 
követő időkben a város gazdaságát befolyásoló, egy jó közepes 
gazdaságot biztosító külföldi működő tőke telepedett le. A meg-
valósult beruházások, és mintegy 8 ezer munkahelyet teremtő 
vállalkozások biztosítják a város és a kistérség gazdasági alapját, 
valamint a foglalkoztatást. 
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– Mit jelent Martonvásárnak a városi 
rang?
– A cím elnyerése nagyon fontos volt a jövőt 
illetően. Lehetőséget és egyben felelősséget 
jelent. Lehetőséget a fejlődésre, fejlesztések-
re, ugyanakkor felelősséget arra nézve, hogy 
megmaradjon a mai falusias, kertvárosias jelleg. 
Nagyon sokan települnek Martonvásárra, je-
lenleg kb. 5500-an élünk itt, ám a lakosság 
száma két éven belül várhatóan eléri a hatezret. 
Hogy mi az oka a népességgyarapodásnak? 
Talán a gyönyörű táj, a környezet, a jó meg-
közelíthetőség (csak egy ugrás Fehérvár, a 
Velencei-tó, a Váli-völgy, és Budapest is alig 
félórányira található), vagy a csodálatos kas-
télypark? Véleményünk szerint a fentieken túl 
jelentősen előre kell lépnünk a szolgáltatások 
minőségének javításában, hogy ne kényszerít-
sük a lakosságot arra, hogy például eljárjanak 
bevásárolni. A kereskedelemben szélesebb 
kínálatot, dekoratívabb megjelenést szeretnénk 
elérni. Ehhez persze a kereskedők akarata is 
szükséges, hiszen az önkormányzat tudna he-
lyet biztosítani ehhez, csak az ő összefogásukra 
lenne szükség.

– Máris a tennivalóknál tartunk. Mik 
voltak a tavalyi év eredményei, és mi-
lyen feladatok állnak még önök előtt?
– Kezdjük talán a belterületi utak állapotával, 
ez komoly gondot jelent a városban. A munka 
elkezdődött, azonban óriási a költségvonzata, 
így a fokozatosság elve szerint dolgozunk. 
Vannak tökéletes, elfogadható és nehezen 
járható útjaink, szeretnénk, ha az idén leg-
alább az utak egyötöde megújulna. Meg kell 
oldanunk még öt utca csapadékvíz-elvezetését 

is. A csatornázás gyakorlatilag elkészült, már 
csak három rövidebb szakasz van hátra. Számos 
aprósággal javítottuk a városképet: utcanév- 
táblákat, padokat és szemeteseket helyeztünk 
ki, gyalogátkelőhelyeket, díszburkolatos járdát 
alakítottunk ki. Növelni szeretnénk Martonvá-
sár idegenforgalmi vonzerejét is. Ehhez persze 
a mostaninál több szálláshelyre (egy hotel és 
panzió működik jelenleg), étteremre (ma öt 
helyen lehet étkezni) van szükség. Városunk 
az Etyek-budai borvidék déli részén terül el, 
gazdáink kiváló minőségű borokat termelnek. 
Sajnos a rossz szabályozás miatt helyben nem 
lehet kapni például a mindenféle összehason-
lításban jó martoni borokat. A Martonvásári 
Szőlőhegyen gazdálkodók, remélem, örömmel 
veszik, hogy AVOP-pályázat segítségével 
megújulhatott a szőlőhegyi út, így a könnyebb 
megközelíthetőség fellendítheti a borturizmust. 
Felújítottuk a kézilabdapályánkat is. Nagyon 
hiányzik egy közösségi ház. Terveink szerint 
egy több funkciós csarnok épülhetne, amely 
mellett jégpálya is helyet kaphatna.

– A hagyományos rendezvények is 
segíthetnek az idegenforgalom fellen-
dítésében...
– A hagyományőrzés, pontosabban a gazdag 
múltra visszatekintő Martonvásár emlékeinek 
ápolása a célja az 1991 óta évente megren-
dezett Martonvásári Napok-nak is. 
E színvonalas és sokféle programot (zene, 
sport, néptánc, kiállítások, stb.) kínáló ren-
dezvénysorozattal várjuk évről évre a július 
végén idelátogatókat. Teljesen egyedülálló 
óvodatörténeti kiállításunk, amely tavaly is kb. 
tizenötezer látogatót vonzott. Elhelyezése is 

megoldódik, a kastély bejáratával szemben kap 
végleges helyet. Népszerű Nagyanyáink... 
című kiállítás sorozatunk is, amelyet műkedv-
elő műgyűjtőink szerveznek, rendeznek. Régi 
tárgyi emlékeket, használati tárgyakat mutatnak 
be, volt már fém-, porcelán-, üveg-, és egyéb 
eszközöket felvonultató tárlat, idén már a ha-
todik kiállításra készülünk. Nagy vonzerőt jel-
entenek a nyári Beethoven-koncertek is, persze 
a legtöbb látogatót maga a csodálatos kastély 
vonzza. A programokról bárki tájékozódhat 
megújult honlapunkon (www.martonvasar.hu).

– Említette a hagyományőrzést. Mely 
civil szervezetek jeleskednek ezen a 
téren?
– Ki kell emelnem a háromszoros kiváló címmel 
büszkélkedhető Százszorszép Táncegyüttest. 
Sokat tesz a városért a Teleki Blanka Hölgy-
klub, a Dreher Lovasklub, vagy a már említett 
Borklub és a Kertbarát Kör is.

– Hogy alakult Martonvásár térségi 
szerepe?
– A megalakult Többcélú Kistérségi Társulás 
központja Martonvásár, statisztikai központja 
Ercsi. A hét társtelepülés vezetői tizenöt 
éve dolgoznak közösen, a két város próbálja 
elkerülni, hogy rátelepedjen a kisebb köz-
ségekre. Ezért az egyetértésre, a feladatok 
arányos elosztására nagyon figyelünk. A 
kistérség fejlesztési koncepciójában rangso-
roltuk a programokat. Első helyen az úthálózat 
rendbetétele szerepel, a Gyúró–Vál közti 
összekötőút megépítésével megszűnhet az 
előbbi zsáktelepülés jellege. Fontos szempont 
a környezetvédelem is, a Váli-víz és a Szent 
László-patak tisztaságának megóvása, környe-
zetének rendben tartása közös érdekünk. Ha 
a szükséges összekötő utak megépülnek, kö-
vetkezhet nagy tervünk, a települések közötti 
tömegközlekedés megújítása. Tordason szorg-
almazzuk a kistérségi funkciót ellátó tanuszoda 
megépítését. Művészeti iskolánk (rajz, zene, 
tánc) is térségi szerepet tölt be. Tennivalónk 
tehát van bőven, remélem, fáradozásaink ered-
ménnyel járnak 2006-ban is!

Veér Károly

RÉGIÓNK HARMINCHATODIK 
VÁROSA: MARTONVÁSÁR

A mai Martonvásár kialakulását a Brunszvik családnak köszönheti, 
melynek tagjai az 1700-es évek második felében igazi honfoglalói 
elszántsággal telepítették újra a kihalt falut. E XVIII. századi “hon-
alapítás” idejéből való az eredetileg barokk kastély, amelyet 1870 
körül építettek át neogót stílusban. Martonvásár, a haladó gondol-
kodású művészetpártoló Brunszvik grófok egykori rezidenciális he-
lye ritka értékű egyetemes zenetörténeti emléket őriz: az 1800-as 
évek elején  itt vendégeskedett a halhatatlan zenei géniusz, Ludwig 
von Beethoven. A település 2005. július elsejétől régiónk harminc-
hatodik városa. Orbán András polgármesterrel beszélgettünk.



– Melyek ezek a feladatok?
– Vegyük sorra. Ki kell építeni az 
ipari parki csomópontot, folytatni kell 
pályázati forrásokból az útfelújítási 
programot. A Térségi Közösségi Ház 
is pályázati pénzekből újulhat meg 
reményeink szerint. Újra felállítjuk 
a régi, I. világháborús emlékművet, 
nyílászáró cseréket végzünk oktatási in-
tézményeinkben. Nyertünk a közmunka 
pályázaton is, így lehetőség nyílik május 
31-éig a Duna-part rendbetételére. A 
Pedagógia Szakszolgálatot fel kell köl-
töztetnünk az Eternitbe, a II. Nemzeti 
Fejlesztési Tervhez is zajlik a pályázatok 
előkészítése. Örök gondunk a 10-es 
út óriási átmenő forgalma, jó lenne 
a tátihoz hasonló megoldásként gátat 
építeni, amely egyben elkerülő útként is 
szolgálhatna Süttő, Lábatlan és Nyer-
gesújfalu térségében. Ezt a koncepciót, 
sajnos, a szakma nem támogatja, így 
a lassan elviselhetetlen forgalom miatt 
kénytelenek leszünk a tiltakozás esz-
közét használni. Hatszáz aláírás van az 
önkormányzatnál a kérdés megoldását 
sürgetendő, ha tiltakozni kell, magam is 
kiállok akár az útra. Nincs mese, ezt a 
problémát valahogy meg kell oldani!

– Milyen évet zártak 2005-ben?
– Összességében nem volt rossz éve 
a városnak, az önkormányzatnak. Pá-
lyázatot nyertünk az említett Térségi 
Közösségi Ház építésére, nyertünk a 
Küzdelem a munka világából való kire-
kesztés ellen című kiíráson is. Huszonöt 
közmunkást foglalkoztathatunk a Bajóti 
patak és a Duna-part rendbetételéhez. 
Az S-modell programon, amely a sa-
játos nevelési igényű tanulók integrált 
neveléséért jött létre, 40 millió forintot 
nyertünk. Negyvenötmilliót használhat-

tunk fel hat utcánk aszfaltozására, víz-
elvezetésére. A megyei területfejlesz-
tési tanács támogatásával felújítottuk 
az alsótagozatosok, saját erőből pedig 
a Benedek Elek Iskola udvarát. Új, az 

EU-s normáknak megfelelő játszóteret 
adtunk át nemrégiben, valamint a la-
kosság segítségével előbbre léptünk a 
járda- és parkolóépítésben is. 
Adtunk hozzá anyagot, azaz térkö-
veket, és a tulajdonosok saját erőből 
elvégezték a munkát. Folytatódott a 
lakásépítés is, két helyszínen hetvenegy 
telket alakítottunk ki, amelyből már 56 
el is kelt. A sportöltöző felépítése is 
elkezdődhet, a terveket egyik testvér-

városunktól kaptuk. Neu Wulmstorfban 
él Nyerges egyik díszpolgára, Alfons 
Heer úr, aki nyitott egy számlát a 
„Nyergesi Öltözőért” jelszóval, és 
adományokat, támogatásokat gyűjt az 
anyagi háttér előteremtésére. Volt egy 
nem túl népszerű döntésünk is, az Eter-
nit és a Kernstock iskolák összevonása, 
ám ebből a gyerekek – reméljük – nem 
éreznek semmit.

– Vitát kavart az új cementgyár 
nyergesi felépítése. Mi erről az Ön 
véleménye?
– Az önkormányzat elkötelezte magát 
egy cementgyár fogadására, ha a gyár-
tás veszélyes hulladék és égetés nélkül 
történik. Ha a szakhatóság elfogadja 
a terveket, akkor mi is. Egyébként az 
egész ügy inkább afféle hisztériának 
tekinthető, hiszen senki sem szervezett 
ellenakciót. A városnak a beruházás 
pluszbevételt jelenthet a földterület 
értékesítéséből, kétszáz új munkahely 
jöhet létre, és maga a gyár újabb vál-
lalkozásokat vonzhat Nyergesújfaluba. 
További hozadék lehet, hogy a ki-
szolgáló, azaz szállítási és karbantartási 
feladatok megoldása a helyi vállalkozá-
soknak is jelenthet megbízásokat.

– Korábban nem volt igazán elé-
gedett a város kulturális életét 
szervezők munkájával. Történt-e 
változás ezen a területen?
– Semmi jóról nem tudok beszámol-
ni, nincs újdonság, minden maradt a 
régiben. A szokásos programok, a 
szokásos formában... Erről nemcsak 
nekem, hanem a lakosságnak is ez a vé-
leménye, elég olvasgatni weblapunkon 
(www.nyergesujfalu.hu) a fórum rova-
tot. Nálunk elsősorban az önkormány-
zat, a civil szervezetek és az egyházak 
a kultúra rugójának mozgatói, persze jó 
lenne ezen a téren is minél hamarabb 
lépni, változtatásokat eszközölni.

V.K.

NYERGESÚJFALUN NEM KÉSZÍTENEK 
VÁLASZTÁSI KÖLTSÉGVETÉST

Miskolczi József polgármester elmondása szerint a Duna-parti vá-
ros életét nem befolyásolja, hogy 2006 választási év lesz, ezért az 
önkormányzat nem választási költségvetést készít, hanem megfo-
galmazott koncepciója alapján a feladatmegoldásokra koncentrál.

N
ye

rg
es

új
fa

lu

40 Regio Regia 2006. január



O
roszlány

41Regio Regia 2006. január

– Milyen nagyobb beruházások valósultak 
meg 2005-ben?
– Bár ebből szempontból 2003-2004 volt vá-
rosunk eddigi legsikeresebb két éve, de tavaly sem 
kellett szégyenkeznünk. A nyár végén adták át a 
teljes rekonstrukción átesett Iskola utcai lakótömböt, 
melyben az Oroszlányi Szolgáltató Rt. (OSZRT) ko-
ordinálásával 48 otthont alakítottunk ki, de legalább 
ugyanilyen fontos, hogy a több mint háromszázmillió 
forintos beruházással kezdetét vette az óváros rehabi-
litációja. A magasabb színvonalú, drágább ingatlanok 
iránti keresletet is ki kívánjuk elégíteni, ezért a település 
tavának partján valósul meg az a lakópark, melynek 
résztvevői, az önkormányzat Szolgáltató Rt.-je és a 
helyi ipari park meghatározó vállalkozása, a Zenon Eu-
rope Kft. A közelmúltban megújult a városi sporttelep 
épülete is. A többlépcsős fejlesztés során 2004-ben 
a nyílászárók egy részét cserélték, ki, majd tavaly fel-
újították a súlyemelők edzőtermét, és az épület külseje 
is új ruhát kapott. A beruházás összege meghaladja a 
kétmillió forintot. 2005-ben régi lakossági igényt is si-
került kielégíteni, mivel a Bányász körút és a Sallai utca 
burkolatának a több mint harmincmilliós munkálatai 
megvalósultak, a fejlesztési tanács legutóbbi döntése 
értelmében pedig újabb oroszlányi pályázat kapott tá-
mogatást, így a város 8,5 millió Ft-os forráshoz jutott 
a Deák és a Széchenyi utca burkolatának rekonstrukci-
ójára. Az elnyert összegből több mint félmillió Ft-ot a 
tavalyi, míg 8 milliót az idei évi keret terhére hagyott 
jóvá a döntéshozó. Végül, de nem utolsósorban, 
a Bányász Klub melletti területen karácsony előtt 
befejeződött annak az új Spar szupermarketnek a 
kivitelezése, ami komoly ellátásjavulást eredményez a 
város nyugati felén. 

– Hogy szerepelt a város a pályázati 
piacon?
– Oroszlány a világszínvonalú szennyvíztisztítója lét-
rehozásához még a 2003-ban megítélt TEKI-pályázat 
alapján 2004-ben 61,03 millió forint támogatásban 
részesült, a keret két év alatt összesen 142 millió 
forinttal támogatta a beruházást. Uniós forrású támo-
gatáshoz is hozzájutott a település: a GVOP Kor-

szerű menedzsment pályázatán 1 690 000 forintot 
nyertünk el, míg a Küzdelem a munka világából való 
kirekesztődés ellen elnevezésű ESZA-pályázat dön-
téshozó 63,4 millió forintos támogatást ítélt nekünk. 
Más jellegű pályázaton kapott 233,5 millió Ft-ot az 
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság, mellyel 
az oroszlányi kistérségen áthaladó 8119. sz. Velence-
Csákvár-Tatai összekötő út egy részének felújítása válik 
lehetővé. E mellett a Wescast Rt., a Philippine Kft., a 
Bobico Kft., a Koloman Handler, az ÁGM Kft. és a 
Boldizsár Kft. által tervezett beruházások és fejleszté-
sek jutottak támogatáshoz, így összességében 537,5 
millió Ft érkezik várhatóan a városba.

– Orszlányban hagyományosan gazdag a 
kulturális -, sport- és közösségi élet.
– Nehéz lenne minden programot felsorolnom, de 
– elnézést kérve azoktól akiket kifelejtek – több 
olyan esemény is történt 2005-ben Oroszlányban, 
melyek mindenképpen az év krónikájának lapjaira 
kívánkoznak. Több ezer néző tekintette meg júliusban 
azt a fesztivált, melyen a Bányász Koncert Fesztivál 
Fúvószenekar megalakulásának hatvanadik évfordulóját 
ünnepelték. A három nap során a fellépők több mint 
harminc koncerttel valamint menetparádékkal szórakoz-
tatták a közönséget. Az év végén ünnepelte 10 éves 
jubileumát a Rákóczi Szövetség helyi szervezete. A 
civil közösség programjaiban hagyományosan kiemelt 
szerep jut a sorsfordító történelmi és nemzeti esemé-
nyekről szóló megemlékezéseknek, s tevékenységüket 
az ünnepségen Martényi Árpád, a szövetség országos 
elnökségének szervezési titkára elismerő oklevéllel és 
plakettel ismerte el. Az 1991-ben alakult Oroszlányi 
Triatlon Egyesület versenyzői 2005-ben olyan kima-
gasló eredményeket produkáltak, hogy az ország 105 
szakosztálya közül a hetedik legjobb eredményt érték 
el. Sokakat kihagytam a felsorolásból, hiszen hasonlóan 
kiemelkedően szerepeltek tavaly kosarasaink, dzsúdó-
saink, súlyemelőink, amatőr kulturális csoportjaink és 
civil közösségeink is. 

– Mi újság a kistérségben?
– Az elmúlt év legnagyobb térségi eseménye, hogy októ-

berben megalakult és megkezdte működését Bokod, Dad, 
Kecskéd, Kömlőd, Szákszend és Oroszlány részvételével 
az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás. Felállt a közös-
ség működtető szervezete, s januártól hosszas egyeztetést 
követően megkezdi működését az orvosi központi ügyeleti 
rendszer. A többség állandó, 24 órás rendszert szeretett 
volna, de Szákszend csak a 16 órás ügyeletbe ment bele. 
Így most arról határozott a polgármesterek tanácsa, hogy 
amíg a városban nem készül el a sürgősségi központ, addig 
hétköznap 16 órában, míg hétvégén egész nap működne 
a központi ügyelet. A tervek szerint a jövő év végére 
befejeződik a közel hatvanmilliós beruházás, s 2007. 
január elsejétől életbe lépne az állandó ügyeleti rendszer, 
melynek személyi feltételei már most is biztosítottak. A 
másik vállalt feladat ügyében az egyeztetések zajlanak az 
alapiskolák mikrotársulásban való működtetéséről.

– Kikre vagy milyen cégekre lehetett büsz-
ke 2005-ben Oroszlány?
– Nem szeretnék rangsort felállítani sem személyek, 
sem cégek között, hiszen nagyon sokan vannak Orosz-
lányban, akik erejükhöz mérten feladatokat vállalnak a 
közösségért, segítik programjaink megvalósítását, támo-
gatják rendezvényeinket. Mint polgármester, azt kell 
mondanom, hogy én a városra vagyok büszke, annak 
minden lakójára, a civil szervezetekre, egyesületekre, 
intézményeinkre, az ipari parki cégekre, és büszke va-
gyok a helyi vállalkozókra is, akik mind többet tesznek 
a település gyarapodása érdekében.

– Milyen tervekkel indulnak neki a 2006-
os évnek?
– Az idei év várhatóan semmivel sem lesz könnyebb, 
mint az előző, de folytatjuk a fejlesztéseket, beruhá-
zásokat. Reményeim szerint hamarosan megkezdi az 
építkezést a Lidl kiskereskedelmi lánc, és sor kerül az 
évek óta üresen álló városi uszoda felújítására, valamint 
teljesen megújul a művelődési központ előtti Fő tér. 
Ezzel igazi szabadidős parkká alakulna a város egyik 
legfontosabb közösségi területe. Folytatódnak az 
útfelújítások, és a játszótérprogram is. Oroszlányban a 
VÉRt. évekkel ezelőtt megszüntette tevékenységét az 
anyagellátó- és a szállítóüzem, illetve a szénosztályozó 
területén, amely benyúlik a városba, és erősen szennye-
zett a környezete. A negyven hektáros terület sorsáról 
előrehaladott tárgyalások folynak. A teljes rekultivációt 
követően szóba jöhet az ipari célú hasznosítás, az 
ipari parkba integrálás, de egy részét közösségi célok 
megvalósítására is hasznosíthatnánk. Nagy értékünk a 
Majki kastélyegyüttes, ezért pályázataink az oda veze-
tő összekötőút átépítésére, a volt XX. akna területén 
pedig a kamalduli remeteség turisztikai lehetőségeinek 
kiaknázására, valamint egy vallási projekt megvalósítá-
sára vonatkoznak.

T.O.

ÉLETMINŐSÉGET JAVÍTÓ 
FEJLESZTÉSEK ÉVE OROSZLÁNYBAN

A város nehéz gazdasági évet tudhat maga mögött, ennek ellenére sikerült 
az intézményrendszert úgy átszervezni, hogy azokat biztonságosan tudják 
üzemeltetni, s a fenntartás mellett több komoly beruházás is megvalósult 
a településen. Ezek elsősorban az életminőséget javító fejlesztések voltak. 
Folyamatosan zajlott az utak, járdák karbantartása, a település otthono-
sabbá tétele. Az elmúlt években több alkalommal is kérdőjeles volt a VÉRt. 
további működése, de már üzemel a füstgáz-kéntelenítő, amely a retrofit- 
program része, s így minden esély megvan arra, hogy 2014-ig, vagy azon 
túl is termeljen a bánya. Ez biztonságérzetet ad az ott dolgozó több ezer 
embernek és a családoknak, közvetve az egész térségnek, tudtuk meg Raj-
nai Gábor polgármestertől.
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Társaságunk elsősorban távhő-, illetve 
használatimelegvíz-szolgáltatással fog-
lalkozik, továbbá az OSzRt. üzemelteti a 
város szennyvíztisztító telepét, illetve a vá-
rosi csatornarendszert. Vagyongazdálkodási 
üzletágunk foglalkozik az önkormányzati 
bérlakások kezelésével, a városi sportléte-
sítmények üzemeltetésével, illetve az ipari 
park ügyeinek intézésével is. 2004.-től te-
vékenységi körünk tovább bővült, immáron 
új lakások építésével is foglalkozunk.
Oroszlányban a távhőszolgáltatás a hat-
vanas évek első felében kezdődött meg. 
A szolgáltatást 1969-től a Komtávhő 
oroszlányi üzemegysége biztosította. Az 
új építésű panellakások már mind ezzel a 
módszerrel voltak fűtve, a régi épületek 
azonban egyéni -többnyire szenes- fűtés-
sel rendelkeztek. A rendszerváltás után 
az oroszlányi üzemegység önállósodott 
és 1992. október 1-től Oroszlányi 
Távhőszolgáltató Kft. néven, 100%-os 
önkormányzati tulajdonú társaságként 
folytatta tevékenységét. 1997-ben 
kezdődött meg az egyéni fűtésű lakások 
rácsatlakoztatása a városi távhőellátó 
rendszerre. Azóta évről - évre újabb 
társasházközösségek előtt nyílik lehe-
tőség a korszerűbb fűtési szolgáltatás 
igénybevételére. Az eltelt időszakban 
mintegy 1400 lakástulajdonos számára 
nyílt lehetőség a távfűtés igénybevéte-

lére, melyet fokozatosan egyre többen 
vesznek igénybe. 
2000-ben a város átvette az Észak-Dunán-
túli Vízmű Rt.-től a városi csatornarendszer 
illetve a szennyvíztelep üzemeltetését, és 
2000. április 1-jétől a Távhő Kft. keze-
lésébe adta. 2003-ban kezdődött meg 
a szennyvíztisztító telep korszerűsítése, 
melynek eredményeként Oroszlány az or-
szág egyik legkorszerűbb telepének büszke 

tulajdonosává vált. 
A távhőhálózat és a szennyvíztisztító 
telep fejlesztésével teljesül egyik legfőbb 
törekvésünk a környezet fokozottabb 
védelme, illetve az, hogy a lehető leg-
kisebb környezetterheléssel szolgáltassunk. 
Az önkormányzattól átvette társaságunk a 
bérlakás-üzemeltetést, majd 2002-ben a 
Térség-és Gazdaságfejlesztési Kht.-tól az 
ipari park kezelését és a városi sportléte-

sítmények üzemeltetését is. Ugyanebben 
az évben az OSzRt. a Vértesi Erőmű 
Rt.-től átvett egy jelentős távhővagyont 
(vezetékek, hőközpontok, stb.), melyek 
ellentételezéseként a Vértesi Erőmű Rt. a 
társaságban tulajdonrészhez jutott. 
2004-ben társaságunk az önkormányzattól 
megvásárolta az Iskola utcai saroképületet, 
ahol 48 db., a mai igényeknek megfelelő 
elérhető árú lakást alakított ki. A felújított 
épület 2005. augusztus 30.-án került 
átadásra. Emellett az idei évben megkezdő-
dött a TóPart projekt is, aminek keretében 
2006 decemberéig 50 db magas minő-
ségű új lakást építünk meg. Az oroszlányi 
új lakásépítések jelentőségének nagyságáról 
tudni kell azt, hogy Oroszlányon a rend-
szerváltás óta egyáltalán nem épültek társ-
asházi lakások.
Mint látható az Oroszlányi Szolgáltató Rt. 
az elmúlt években töretlenül fejlődött, így 
mára elértük azt, hogy városunk egy erőtől 
duzzadó, jól működő, jelentős fejlődési 
potenciállal rendelkező részvénytársasággal 
büszkélkedhet. Céljaink nem változtak, így 
az elkövetkezendőkben is minden lépésünk 
arra fog irányulni, hogy a lehető leghaté-
konyabban, Oroszlány város hasznára és 
a fogyasztók legnagyobb megelégedésére 
tudjunk működni.

(pr)

OROSZLÁNYI SZOLGÁLTATÓ RT.

A VÁROSSAL, A VÁROSÉRT
Az Oroszlányi Szolgáltató Rt. (OSzRt.) 2002. március 6-án került 
bejegyzésre a cégbíróságon, az Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft. 
jogutódjaként. A névváltoztatásra illetve a társasági forma meg-
változtatására a tevékenységi kör bővülése miatt volt szükség. 
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A Balaton-felvidéktől a Bakony északi nyúl-
ványáig húzódó területen kilenc erdészeti 
egységet  magába foglaló, ÁPV tulajdonú 
gazdasági társaság Magyarország második 
legnagyobb erdészete. A keszthelyi, monos-
torapáti, balatonfüredi, bakonybéli, devecseri, 

farkasgyepüi, ugodi, bakonyszentlászlói és 
pápai erdészetekről irányítják az összesen 62 
400 hektáros erdőterületen folytatott munkát. 
E területből mintegy 23 000 hektár védett. 

– Melyek a Bakonyerdő ZRT-nél a fő 
gazdasági ágazatok?
– A fő profilunk a természetszerű, állandó 
borítottságot biztosító erdőgazdálkodás. Nem 
tarvágásokkal, hanem folyamatos felújítással 
gondozzuk az erdeinket, kivéve az akácot és az 
erdei fenyőt. Ez a módszer mindemellett, hogy 
esztétikus, erdőképet mutat, hosszabb távon 
költségtakarékosabb, hiszen ésszerűen haszno-
sítja a természet erőit. Az erdő, e rendkívül 
összetett életközösség értékeinek megőrzéséért 
a PRO SILVA Egyesület tagjaként a Balaton-
felvidéki Nemzeti Parkkal, és természetesen a 
hatóságokkal együttműködésben dolgozunk.

– A termelő tevékenység milyen 
nagyságrendű? 
– Fontos szerepet tölt be a két üzemünk. A 
Pápa környéki Ugod-Franciavágáson működő 
fűrészüzemünkben évi 30 000 köbméter,  meg-
határozóan tölgy, bükk, kisebb hányadban cser, 
és hársfát dolgozunk fel. A szárított, gőzölt és 

gyalult fűrészárút is előállító gyárban 100 milli-
ós nagyságrendű fejlesztés, korszerűsítés folyik. 
A Tapolca környékén fekvő Zalahalápon, az 
ország második legnagyobb parkettagyárában 
évente 640 000 négyzetméter parkettát gyár-
tunk a mai legkorszerűbb, háromrétegű minőség-
ben. Mintegy félmilliárd forintot fordítottunk az 
üzem fejlesztésére. Magyarországon elsőként 
kezdtük gyártani a pattintható, PAN-LOCK 
védjegyű parkettát. 
Mindkét üzemünkben nagy hangsúlyt helyezünk 
a technológia korszerűsítésére és a környezet-
védelemre egyaránt. 

– Milyen forrásból valósíthatják meg 
a fejlesztéseket?
– A beruházásaink tulajdonosi támogatásból, 
pályázatok útján és saját erőből valósulhatnak 
meg. Sajnos nagyon gyér a pályázati lehetőség, 
ugyanakkor az állami szerepvállalás is alacsony 
szintű.

– Hány főnek ad megélhetést a Ba-
konyerdő Zrt? Csakis munkát tarto-
gat az erdő?
– A mintegy saját 800 dolgozónknak, a velünk 
vállalkozói viszonyban álló cégek által fog-
lalkoztatottakkal együtt több ezer főnek adunk 
munkát. A tevékenységünk fontos szeleteként 
a térség 70 000 hektárnyi vadászterületén 
hét vadászházunkba várjuk a bel- és külföldi 
természetkedvelő pihenni vágyókat, vadász-
társakat. A vadászatot saját irodánk, a pápai 

Befag Jagd szervezi. Évente 5 000 nagyvadat 
lövünk ki, a kilövést döntő többségében érté-
kesítjük vendégeink számára. Nem feledkezünk 
el a természetkedvelőkről sem. Tanösvények, 
kilátók, pihenők, menedékházak állnak a rend-
elkezésükre erdeinkben. Ezek kiépítésére is közel 
300 millió forintot fordítottunk. A Keszthely 
és Gyenesdiás közti Nagymezőn felújítottuk a 
közösségi házat, erdei tornapályát létesítettünk, 
a Keszthelyi-hegységben két kilátót építettünk. 

Három erdei iskolát tartunk fenn nonprofit 
módon, ahova várjuk az ország iskolásait. 
Balatoncsicsón a bentlakásos intézményünkben 
mérnök-tanár segíti a környezeti nevelést. Ku-
pon az Eszterházy erdei iskolában a Tallós Pál 
tanösvényen ismerkedhetnek a fiatalok a termé-
szettel. A devecseri alkotóház a vizes élőhelyek, 
a madárvilág megfigyelésének biztosít kitűnő 
színteret. A közösségi programokban a civil 
szervezetekkel együtt részt vállalunk. Az utóbbi 
két évben lecsökkent az állami támogatás, hol-
ott sokkal nagyobb állami szerepvállalásra lenne 
szükség. A következő nemzedék egészséges 
nevelését – politikai irányzattól függetlenül 
– mindenkinek fel kellene vállalnia.

– Milyen tervekkel nézhetnek a jövő 
elé?
– Szeretnénk az értékeinket megőrizni, az 
állandó borítottságot kiteljesítő erdőgaz-
dálkodást folytatni. Ehhez több támogatás 
szükséges. Az egész szféra többet érdemelne 
az államtól, az EU-tól. Az ország erdősültsége 
az európai átlag alatti, mintegy 20 százalékos. 
Ezt az arányt a más célra nem hasznosítható 
parlagok erdősítésével mindenképpen növelni 
kellene, hiszen jelentős értéket termelnek az 
erdők. A természeti értékeink növelése pedig 
felbecsülhetetlen jelentőségű az egész ország 
számára!

luis 

HASZNOSÍTJÁK ÉS MEGŐRZIK A TERMÉSZET ÉRTÉKEIT

ROMANTIKA ÉS PRÓZAI VALÓSÁG 
AZ ERDÉSZETBEN

Hatalmas területet ölel fel a Bakonyerdő kezelésébe tartozó állami tu-
lajdonú erdőségek együttese. Séták a zöldben, a növekvő csemeték közt, 
vagy az évszázados famatuzsálemek alatt – villan át a gondolatainkban, ha 
az erdészetről hallunk. A sokkal prózaibb – ugyanakkor színes élményeket 
tartogató, és nem kevésbé fontos, több ezer embernek megélhetést bizto-
sító-valóságról Diósi Gyulával, a Bakonyerdő Zrt. termelési vezérigazgató-
helyettesével beszélgettünk.

BAKONYERDŐ ZRT. 
(ZÁRTKÖRŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG)

WWW.BAKONYERDO.HU

E-MAIL: DIOSI@BAKONYERDO.HU

TEL.: 06 89/513-165
FAX.: 06 89/513-137



– Nehéz, de szép év volt a 2005. az önkor-
mányzat számára. Nehéz, mert a kormány – bár 
választási ígérete úgy szólt, hogy 

“
Több pénzt az 

önkormányzatoknak!” – tovább szűkítette a tele-
pülések lehetőségeit. A helyi alapfeladatokat el-
látó - szociális, egészségügyi, művelődési, oktatási 
- intézmények működését úgy tudtuk biztosítani, 
hogy a szükségesnél kevesebb került régóta esedékes 
feladatokra, például járdaépítésre, lakóház-felújításra, 
intézménykorszerűsítésre. Ugyanakkor szép is, mert 
sok területen sikerült előrelépni: bővítettük illetve 
felújítottuk a Balla Róbert téri iskolát, a parlament 
döntése alapján megkezdődhetett az Erzsébetváros 
csatornázása, beérni látszanak a korábbi ipari parki 
beruházások. Előkészítettünk több nagy programot is: 
kiírtuk az új mentőállomás és a jégcsarnok közbeszer-
zési pályázatát is, a kivitelezők kiválasztását követően 
megkezdődnek tavasszal a munkák az Anna téren és 
a Külső-Várkertben is.

– A sajtóban már megjelent hírek szerint 
a mentőállomás felépítése egy példaér-
tékű együttműködés eredménye lehet.
– Valóban. Mivel a kormány a mentőállomás tekinte-
tében is képtelen eleget tenni feladatának (pedig ez a 
százvalahány lépés egyike lenne), még téli gumit sem 
ad a mentőautókra, így a Pápán és környékén élők 
biztonságos ellátása érdekében támogatást szavazott 
meg a megyei önkormányzat, sikeresen pályáztunk 
a területfejlesztési tanácshoz is, ezen felül a pápai 
önkormányzat építési telket, több tízmilliós anyagi tá-
mogatást, a beruházás befejezéséig pedig elhelyezést 
biztosít a mentők számára. Előkészítettünk egy újabb 
beruházást is, az új mentőállomás mellett alakítjuk ki 
a központi orvosi ügyeletet. A pápaiak biztonságos 
egészségügyi ellátása érdekében pedig további mű-
szereket vásároltunk a kórház számára.

– Korábban kritika érte az önkormány-
zatot a munka nélkül lévők magas szá-
ma miatt. Véleménye szerint történt-e 
előrelépés ezen a területen?
– Egy önkormányzat képtelen megváltoztatni a 
nemzetgazdasági folyamatokat, ám ennek ellenére úgy 

látom, fordulatot hozott a tavalyi esztendő a helyi 
munkaerőpiacon. Míg korábban jelentős számban 
ingáztak pápaiak Sárvárra, Győrbe, Tétre, mára ez 
megváltozott. Az eljárók száma csökkent, sőt van 
olyan pápai cég, a Seton, ahova sokan Ajkáról, 
Celldömölkről, sőt Sárvárról járnak át dolgozni. Más 
pápai, továbbá néhány közeli községben (Csót, 
Mezőlak) működő társaság is bővítette a foglalkoz-
tatottak számát, így nemcsak a pápai, de a térségi 
munkanélküliségre vonatkozó adatok is kedvezőbbek 
az egy évvel korábbinál. Az önkormányzat közcélú és 
közhasznú foglalkoztatással segítette a tartósan munka 
nélkül lévőket. Ugyanakkor küszöbön áll néhány olyan 
nagyberuházás, amely tovább enyhítheti a munkanél-
küliséget, gondolok itt a logisztikai központra (Euró-
pai Divat), az újonnan épülő bevásárló központokra, 
a várható idegenforgalmi beruházásokra.

– Pápán hagyományosan sok a kisvál-
lalkozás. 
– Fontosnak tartjuk a támogatásukat, éppen ezért 
továbbra is iparűzési adómentességet biztosítunk 
kétezer kisvállalkozás számára, de 2006-ban nem 
lesz lakossági adóemelés sem. Összességükben több 
pápait foglalkoztatnak, mint a legnagyobb pápai cé-
gek bármelyike, így talpon maradásuk, megerősödé-
sük létfontosságú a város számára. Ennek érdekében 
példaértékű együttműködést alakítottunk ki a Pápai 
Ipartestülettel is. És végül engedjen meg egy példát: 
a Hankook dunaújvárosi beruházása közvetve-köz-
vetlenül 51 milliárd forintjába kerül az országnak, 
ennek eredményeképp 1500 új munkahely jön létre 
2006-ban. Pápán a Seton – kihasználva a pápai 
adófizetők és az Orbán-kormány támogatásából 
kiépült infrastruktúrát – ezer új munkahelyet teremtett 
jelentős állami támogatás nélkül. Akkor melyik a na-
gyobb siker az ország számára? Olvasott ön a pápai 
beruházásról a sajtóban? Ellenben a Hankookra for-
dított félszázmilliárd forint a kisvállalkozások számára a 
nemzetgazdaság szintjén is előrelépést jelenthetne.

– A képviselő-testület is tárgyalta a tu-
rizmus helyzetét városunkban. Látnak 
lehetőséget a továbblépésre?

– A Széchenyi-tervnek köszönhetően megépült a 
Várkertfürdő, ezzel lendületet vett az idegenforgalom 
fejlődése Pápán. 2003-hoz képest három év alatt 
három és félszeresére nőtt a vendégéjszakák száma, 
s a növekedés idén is dinamikusan folytatódik. Több 
befektetővel tárgyalunk a Külső-Várkertben található 
területek fejlesztéséről, a fürdő bővítéséről, szállodák 
építéséről. Egyre több pápai fog munkalehetőséghez 
jutni, egyre több kisvállalkozás talál új piacot, az 
idelátogatók által fizetett idegenforgalmi adó egyre 
nagyobb bevételt jelent az önkormányzat, a pápaiak 
számára.

– Január a költségvetés előkészítésének 
az időszaka is egyben. Milyen tervekkel 
készülnek 2006-ra?
– Az Európai Unió új költségvetése eddig elérhetet-
len forrásokat nyit meg az önkormányzatok számára. 
Ezért a rövid távú tervek mellett több évre előre gon-
dolkodunk. Azonban rövid távon is sok a dolgunk: 
az elmúlt fél évben két alkalommal is nehezen megold-
ható feladatot jelentett a váratlanul nagy mennyiségű 
csapadék. A város csapadékvizét elvezető rendszert 
részben fel kell újítanunk, részben ki kell építenünk. 
Sorrendben először a csatornával kell végeznünk, de 
már folyik a csapadékvíz-elvezetés tervezése, amely 
kivitelezése végül meghaladja majd az 1 milliárd 
forintot. Sajnos, sokan hulladéklerakónak használták 
a vízelvezetőket, a külterületeken esetenként be is 
szántották őket. Az új utcák kialakítása során az ingat-
lantulajdonosok sem fordítottak erre kellő figyelmet. 
A csapadékvíz elvezetése az elkövetkező évek egyik 
legnagyobb feladata lesz. A csatornázást követően 
a város nagy részén megújultak az útburkolatok, a 
most folyó munkálatok után is ez történik majd. A 
munkát most a járdák rendbetételével kell folytatnunk. 
Hosszabb távon a város előtt álló legfontosabb fel-
adatokat számba vevő koncepció, az Esterházy-terv 
újragondolása szükséges. Ennek tartalmaznia kell 
a belváros rekonstrukcióját, legjelentősebb köz-
épületeink és műemlékeink felújítását, a közlekedési 
infrastruktúra újragondolását – benne a kerékpárút 
hálózatot –, a városi lakásállomány felújítását, a 
kórház továbbfejlesztését és az iskolafelújítások közt 
a kormánydöntés alapján a Tarczy Lajos Általános 
Iskola címzett támogatással megvalósuló rekonstrukci-
ójának folytatását, valamint a hiányzó sportlétesítmé-
nyek megépítését. Mindezt úgy kell előkészítenünk, 
hogy az elkészült anyagok alkalmasak legyenek uniós 
pályázatok elkészítéséhez is.

(Köszönet a Pápa és Vidéke című lapnak, az inter-
jú rendelkezésre bocsátásáért)

TERVEK RÖVID TÁVRA, 
ELKÉPZELÉSEK A JÖVŐRE PÁPÁN

Január látszólag csendes hónap az önkormányzatok életében is. 
Ritkábban üléseznek az egyes bizottságok, ám ugyanakkor a háttér-
ben fontos munka zajlik: ilyenkor alakulnak ki az idei költségvetés 
fő számai, fogalmazódnak meg annak prioritásai. Azt sem szabad 
azonban elfelejteni, hogy a 2006. évi feladatok nem önmagukban 
valók, azok korábban kezdődött folyamatok újabb állomásai. Épp 
ezért az idei tervek számbavétele mellett egyúttal visszatekintésre 
is kértük dr. Kovács Zoltánt, Pápa város polgármesterét.

Pá
pa
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POLGÁRDI – A PÉLDAMUTATÓ 
MEGOLDÁSOK VÁROSA

– Polgárdit 1997 óta jegyzik 
városként, ekkor országosan 
itt volt a legmagasabb az egy 
főre jutó vállalkozások száma, 
amely a város vezetésének ér-
deme. Miért ezt az irányt tűz-
ték ki maguk elé?
– Abban az időben a város munka-
képes korú lakosságának 70 %-a a 
közeli nagyvárosban, Székesfehér-
váron dolgozott. Mivel ott töltötte 
szinte az egész napját, az ügyeit is 
ott intézte, az ottani szolgáltatáso-
kat vette igénybe. Ezen szerettük 
volna nyugati mintára változtatni, 
megkerestük a családokat, támo-
gattuk őket a régi családi mesterség 
felvételében, az ún. „első szoba” 
átalakításában családi vállalkozás-
nak alkalmas helységgé. Így kiala-
kult a városban is a szolgáltatási 
réteg, mára mindent el lehet intézni 
Polgárdiban, amire egy családnak 
szüksége van. 
Természetesen senki nem vállalko-
zónak születik, így kezdetben üzleti 
terveket véleményeztünk és tanács-
adást tartottunk a hivatalban. Mára 
az oktatási háttér megteremtése a 
cél, amelyet egy pénzügyi és gaz-
dasági középiskolával szeretnénk 
megalapozni. 

– Polgárdi több városrészből 
áll, amelyek különféleképp 
fejlődnek.
– A városhoz tartozik Kis- és 
Nagy-Cséri Puszta, ahol az ország 
szarvasmarha génbankja működik és 

4000 db fajtehenet tartanak min-
tagazdaság keretében. Másik te-
lepülésrészünk Polgárdi Ipartelep, 
ahol a Batthyány vadászkastélyban 
az ország egyik legnagyobb szoci-
ális otthona működik. De megyei 
intézményként is 2 szociális otthon 
van településünkön.
 A komplett szovjet laktanyát 
rehabilitáljuk, 120 kijevi típusú 
és 51 magyar típusú lakás kerül 
átalakításra, felépül egy sorházas 
rész is. A laktanya hat hektárnyi 
területéből családi házas övezet 
lesz majd. A laktanya területén 
szeretnénk kialakítani a tervezett 
szakközépiskolát is.
A Közép-Duna Vidéki Hulladék-
gazdálkodási Szervezet, amely 
169 települést fog össze, és 
amelynek Polgárdi a gesztora, egy, 
a környezetvédelemre alapuló tu-
dásipari parkot tervez létrehozni. 
Egyenlőre az előtárgyalások szak-
aszában vagyunk, de az biztos, 
hogy az oktatási park célja a 
külföldi és hazai erők összefog-
ása, környezetvédelmi témában 
konferenciák és továbbképzések 
szervezése és megtartása. 
Jó kapcsolat fűz az Európai Unió 
Környezetvédelmi Programjához és 
fő szakértőjéhez, Edward Some-
ushoz, aki beruházóként is jelen 
van Polgárdiban. Ő üzemelteti az 
Első Magyar Aktív Szén Gyártó 
és Regeneráló Üzemét, amely az 
európai műszéngyártás 66 %-át 

biztosítja. Az üzem a mezőgaz-
dasági melléktermékekből speciális 
széntermékeket hasznosít újra, kör-
nyezetvédelmi és mezőgazdasági 
alkalmazásokra. A megvalósított 
3R magyar fejlesztésű – nemzet-
közileg szabadalmaztatott – sze-
nesítési technológia és tudományos 
kutatási eredmények előremutató 
megoldásaival a környezetvédelmi 
iparág éllovasának számít. A pro-
jekt az Európai Unió DG Energia 
és Transport Biomassza Újrahasz-
nosítás és a DG Élelmiszer-előállító 
Rendszerek Biztonsága Bizottságok 
támogatását is elnyerte. 2005. 
októberében került megvalósításra 
az integrált agrár biotechnológiai 
üzem és laboratórium amely ter-
mészetes és hatékony talajkondi-
cionáló bio termékeivel elősegíti 
a vegyszermentes biogazdálkodást. 
Polgárdi koordinálásával két új 
rendszer valósul meg új energia-
források hasznosítására; az egyik 
a szélerőműpark, a másik a hulla-
dékmaradvány energiává alakítása. 
Igyekszünk, hogy ezekkel az orszá-
gosan is egyedülálló tervekkel és 
beruházásokkal 2006-ban is jelen-
tős eredményeket érjünk el.  Tavaly 
kezdtük és ez évben fejezzük be az 
új egészségügyi központ építését, 
amelyben új orvosi rendelők és a 
környező településekre is kiterjedő 
központi ügyelet működik. 
További előkészített terveink van-
nak, amelynek része ez évben az 
utak teljes aszfaltozása is.

vica

Borbély Istvánnal beszélgettünk Polgárdi életéről, aki nem csak pol-
gármester, de tagja a megyei közgyűlésnek, az Európai  Régiók és 
Nemzetközi Kapcsolatok tanácsnoka, a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségének társelnöke, az Európa Tanács Kongresszusának alel-
nöke, az Állandó Bizottság tagja, a Régiók Kamarájának alelnöke, 
a Magyar Régiós Delegáció elnöke. Sólyom László arany érdemke-
reszttel ismerte el munkáját. Bár nem a városban él, de születésének 
helye Polgárdi, erős családi szálak fűzik a településhez, és 1990-től 
képviseli a város érdekeit.





Elsősorban magasépítési munkák kivitelezésével 
foglalkozó cégünk 1993. október elsején ala-
kult.
Állandó alkalmazotti létszámunk 29 fő, a szak-
ipari és gépészeti munkákra foglalkoztatott állan-
dó alvállalkozói létszám 20 fő.

Munkáink nagy részét az önkormányzatok részé-
re végzett felújítási, beruházási munkák teszik, de 
jelentős hányadot testesít meg a családi házak 
építése is.

Működési területünk elsősorban Fejér megyére és 
Pest megye déli részére terjed ki. A vállalási ár 
függvényében azonban távolsági korlátozás nél-
kül is vállalkozunk.

1998-tól ISO-9002, majd 2002-től 
ISO 9001 minőségtanúsítással rendelkezünk.

A kivitelezésekhez szükséges mindenféle eszköz-
állománnyal rendelkezünk.
A jövőben is készséggel állunk minden építtető 
rendelkezésére!

Fodor János
ügyvezető igazgató

7000 Sárbogárd, Tinódi u. 43/b.
Tel./fax: 25/467-980, Mobil: 30/3341-888



– A hét településrészen évente két-két 
alkalommal tartunk lakossági fórumot, 
ahol mindenkit meghallgatunk, közösen 
tervezzük meg a fejlesztés lépéseit. Nem 
dicsekvésből mondom, de a sárbogárdiak 
úgy fogalmaznak, hogy az elmúlt tizenkét 
év nem hozott összesen annyi pozitív 
változást, mint az utolsó három. Ez a meg-
erősítés ad erőt, kitartást a munkánkhoz.

– Milyen konkrét lépéseket hajtottak 
végre az elmúlt időszakban?
– A befektetők egyelőre nem kapkodnak 
Sárbogárd után, ezért a munkahelyterem-
tésben az önkormányzatra hárul a legnagy-
obb teher. Különösen a hátrányos helyze-
tűek foglalkoztatása terén értünk el látvá-
nyos sikereket. A közmunka-pályázatokon 
évről-évre nyerünk, tavaly például hetven 
főt tudtunk foglalkoztatni – a megyében a 
legtöbbet, míg például Székesfehérvár csak 
41 főre kapott támogatást. Így karöltve a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzattal egy-
üttműködve a romák közmunkában való 
foglalkoztatását is meg tudjuk oldani, akik 
örülnek, ha dolgozhatnak.
– Megújult a városközpont is, 3650 
négyzetméter térkő burkolatot fektet-
tünk le, tizenegymillióból utcabútorokat 
(padok, virágtartók, információs táblák, 
szemét- és kerékpártárolók) állítottunk 
fel. Az építés-szépítésre mindösszesen 
56 millió forintot költöttünk. Májusban 
a miniszterelnök adta át a régóta áhított 
új postaépületet, és az OTP is felújította 
helyi fiókját. A központban a magánváll-
alkozók is csatlakoztak ehhez a tendenciá-
hoz, egyre többen renoválják, korszerűsítik 
a régi épületeket.
– Lezárultak közmű-beruházásaink, szenny-
víztisztítónk a legszigorúbb EU-s normák-
nak is megfelel. Nyolcvanhét utunkból 

harminckettőt újonnan aszfaltoztunk, ahol 
ez nem sikerült, ott javítottunk, felújítot-
tunk. A pusztegresi városrészben 1300 
méter hosszban aszfaltoztuk a főutcát, míg 
a kislóki peremkerület öt rövidebb útját 
újítottuk fel. A belterületi utak fejlesztése 
érdekében évről-évre 35 millió forint pá-
lyázati önrészt különítünk el, ehhez az idén 
például 34 milliónyi támogatást sikerült 
nyerni különböző célokra. Az útvédelem 
érdekében kitiltottuk a városból a nehéz-
gépeket, ezek most egy kiváló minőségű, 
kilenc méter széles, 2,5 km hosszú föl-
dúton kerülhetik ki a városközpontot. 
Igazából egy kb. tizenegy kilométer hosszú 
elkerülő útra volna szükségünk, ám ennek 
megépülésére tíz éves távlatban nem látunk 
reményt. Lehet, hogy az M8-as autópálya 
előbb fog hozzánk elérni. A tervek szerint 
a főútnak két sárbogárdi leágazója is lesz, 
ez a logisztikai tényező remélhetőleg meg-
növeli a városunk iránti befektetői, ipar-
telepítői kedvet.
 
– Mit mondhatunk el a város kulturá-
lis és civil életéről?
– Legnagyobb rendezvényünk hagyomá-
nyosan a Sárbogárdi Napok, amely évről-
évre igényesebb programokkal jelentkezik, 
és sokakat vonz városunkba. A kulturális 
élet szervezésében élenjár a könyvtár, ahol 
rendszeresen szerveznek kiállításokat, ta-
lálkozókat, előadóesteket. A Művelődési 
Központ főleg a gyerekeknek és a fiatalok-
nak kínál programokat. Sárbogárd évi há-
rommillióval támogatja a rendezvényeket, 
így megemlékezünk a Pedagógus Napról, 
az Idősek és a Fogyatékosok Világnapjáról, 
Gyermekszeretet karácsonyt rendezünk, 
mikulások járták az utcákat. Nem marad 
ki nemzetei ünnepeink, és a Nőnap meg-
ünneplése sem. Sportolóinknak sem kell 

szégyenkezni, van egy megyei első és 
egy másodosztályú focicsapatunk, szintén 
megyei A osztályosak kosárlabdázóink és 
asztaliteniszezőink. A Sárréti Íjászklub szá-
mos csúccsal, felnőtt világbajnoki részvé-
tellel büszkélkedhet. Korosztályos hip-hop 
dance csoportunk két éve világbajnok volt, 
harminc éve működik galambász egyesüle-
tünk, és a lövészklub is jól működik. Az 
öt nyugdíjas klub, a Sárbogárd és Térsége 
Egyesület, a városrészi faluvédő közössé-
gek egyaránt sokat tesznek a településért, 
az itt élők szabadideje hasznos eltöltésének 
szervezésében.

– Végezetül ejtsünk szót a kistérség-
ről is!
– Május ötödike óta működik a tíz tele-
pülést, 26600 lakost összefogó többcélú 
kistérségi társulás, ahol közösen vállaltuk a 
területfejlesztés, a gyermekjóléti szolgálat, 
a logopédiai és gyógypedagógiai szakellá-
tás, a belső ellenőrzés és a központi orvosi 
ügyelet (Cecén és Sárbogárdon működik) 
megszervezését, ellátását. Ezekhez a fel-
adatokhoz negyvenmilliót nyertünk, így 
októbertől működhet a munkaszervezet, 
melynek biztosítottak a személyi és tárgyi 
feltételei. Hátrányos helyzetű kistérség 
lévén most nyertünk egy pályázatot 29 
millió ft értékben iskolabuszra, és egy 
szűkebb körű, négy települést (Sárbogárd, 
Hantos, Mezőszilas, Nagylók) érintő ösz-
szefogás a GVOP 4.4.2-es pályázaton 
194 millió forintot nyertünk a szélessávú 
internethálózat kiépítésére.

– Mit vár a 2006-os évtől?
– Szigorú költségvetést tervezünk, mint 
mindig. Szeretnénk a megkezdett beru-
házásokat folytatni, intézményrendszerünk 
fenntartását zökkenőmentesen biztosítani. 
Bízunk a szintentartásban, esetleg egy 
kisebb volumenű növekedésben is, hiszen 
óriási EU-s fejlesztési pénzek várnak fel-
használásra. Reméljük, ebből Sárbogárdnak 
és térségének is minél több jut!

Veér Károly

SÁRBOGÁRD VÁROSNAK IS AKAR 
LÁTSZANI

„Nem elég városnak lenni, annak is kell látszani!” A sárbogárdi 
önkormányzat terveit röviden így foglalta össze Juhász János pol-
gármester. Különösen nem könnyű ez egy olyan városban, ahol hét, 
egymástól viszonylag különálló részből áll. Ugyanakkor a ritkán 
idelátogató Sárbogárd utcáin dinamikus fejlődésnek, a városkép 
folyamatos megújulásának lehet szemtanúja.
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SÜMEGEN A TÖRÖKÖK ÉVENTE 
ELFOGLALJÁK A VÁRAT

– Milyen fejlesztéseket sikerült meg-
valósítaniuk 2005-ben, és milyen 
terveik vannak az idei esztendőre?
– Az elmúlt években elsősorban az utakra 
koncentráltunk. 2005-ben 3 km-es aszfaltos 
utat építettünk. Emellett átépítettük a tüdő-
gondozó épületét, és egészségügyi műszereket 
is vásároltunk. A 18 milliós beruházás nagy 
részét – 13 millió forint értékben – pályá-
zatból finanszíroztuk. 2005 mindemellett a 
felkészülés éve volt. Sok építési tervet ké-
szítettünk több millió forint értékben, s végre 
2006-ban elindulhatnak azok a beruházások, 
amelyeket évek óta előkészítettünk. Ilyenek a 
mentőállomás, a központi ügyelet, a fő utca 
teljes átalakítása  – csak ez közel 100 millió 
forintos beruházás – és tovább folytatjuk az 
utak építését, aszfaltozását.
Az ipari park betelepítése három éve kezdő-
dött. Elsőként egy német cég telepedett le itt, 
ők Opel- és Audi-alkatrészeket gyártanak. 
Őket követte egy faipari gépeket gyártó oszt-
rák vállalkozás, majd helyi vállalkozások, így 
jött létre itt egy kamiontelephely is, amelyet 
egy szállítmányozó cég üzemeltet. Jelenleg 
pedig egy svájci cég épít itt egy geotermikus 
erőművet, amely termálvízből nyeri majd a 
hőenergiát. Mindezek mellett egy amerikai be-
fektető termikus kutakat fúr, szállodát szeretne 
építeni, valamint szintén amerikai beruházásként 
egy emelt szintű szociális otthont a kórház te-
rületén.
Megkezdődött egy plaza építése is, a tervek 
szerint 2006 decemberében ez már átadásra 
is kerülhet, s valószínűleg ezzel párhuzamosan 
egy Tesco is nyílik majd. Tavasszal egy gyö-
nyörű nagy játszóteret is építünk a Teuton 
Lovagrendnek köszönhetően. Ők a jégmezők 
lovagjai voltak, azok leszármazottaiból ma is te-
vékenykedik egy körülbelül százfős lovagrend, 
tagjai a világ minden pontján megtalálhatóak. 
Végül, de nem utolsósorban mindenképpen 
szeretném megemlíteni a beruházások sorában, 
hogy várkapitányunk épített egy 50 szobás 
szállodát, ahol wellnesközpontot hozott létre 
kezelőegységekkel.

– A turizmus fontos ágazat Süme-
gen. Milyen programokkal várják az 
ide érkezőket?
– A vár tövében állandó programok zajlanak. 
A végvári harcok télen-nyáron „üzemelnek”, 
ezt egy 600 fős föld alatti terem teszi lehe-
tővé. A Várjátékok mellett nyaranta koncertek, 
hangversenyek színesítik a kínálatot, s nem csak 
a vár környékén, hanem a templomainkban is. 
Szent Jakab napja alkalmából rendezzük meg 
évente a megyei vadnapot, borászati bemuta-
tót tartunk – legutóbb is itt volt a szakma színe-
java. Sümegen jelentősnek mondható az egy-
házi turizmus is, 2005-ben innen közvetítette 
a televízió az éjféli misét. Mindez elsősorban 
annak köszönhető, hogy az egyik legnagyobb 
egyházi teológus itt él Sümegen és rengeteget 
tesz a városért, így szívesen besegítünk az egy-
házi szervezésbe is.

– Milyen testvérvárosi kapcsolataik 
vannak?
– Három testvérvárosunk van, az erdélyi 
Szováta, a lengyelországi Koscian és a német 
Aichtal. Most osztrák kapcsolatot szeretnénk 
kialakítani egy tiroli kisvárossal. Alapvetően ők 
találtak ránk, és ők szerettek volna kapcsolatot 
kialakítani velünk. Itt eleinte egy laza együtt-
működést szeretnénk, hogy megismerhessék a 
fiatalok az ottani, illetve az itteni életet.
A lengyelekkel komoly tűzoltókapcsolatunk 
van, minden év augusztusában részt veszünk a 
Tűzoltófecskendő Találkozón, ahol a történelmi 
jelmezbe öltözött tűzoltók felvonulnak, bemu-
tatják a régi technikákat, majd megkezdődik a 
verseny a nemzetközi csapatok között.
Szováta esetében a részünkről minden évben 
egy delegáció vesz részt az Erdélyi Téli Já-
tékokban. Természetesen mi pedig a Végvári 
Napokon látjuk vendégül határon túli baráta-
inkat. A többnapos rendezvényen történelmi 
képekként vonulnak fel a régi idők katonái a 
tatárok, huszárok, törökök, utána a vár tövében 
a törökök megostromolják a várat, ágyú dörög, 
„becsapódnak” a golyók. Kőhajító gépekkel 
támad az ellenség – itt a követ tök helyet-

tesíti, amelybe gyutacsot tesznek, s ez már a 
levegőben felrobban, s így rendkívül látványos 
a szemnek és a fülnek is élvezetes módon 
adja vissza a csatát –, ostromlétrákat visznek 
a vároldalba, s végül a törökök elfoglalják a 
várat. A vár lakóit elviszik Isztambulba, majd 
természetesen a foglyokat kiszabadítják, és 
végül legyőzik a törököket. Valójában persze 
Sümeg várát sohasem foglalták el a törökök, de 
a várjáték rendkívül látványos, élménygazdag 
formája múltunk, történelmünk felidézésének. 
A vár tövében nyaranta „Állatsimogató” is vár-
ja a gyerekeket, a várkapitányunk sokféle állatot 
tart e célból a lámától az oroszlánig. 
A programok között kiemelném még a Capári 
Lovasiskola vadászlovaglását. Sümegen található 
Magyarország egyik egyedülálló vadász-kopó 
fajtája. Capári Róberték minden évben szervez-
nek egy „vadászatot”, ahol egy kitűnő lovas egy 
rókafarkat visz a hátán, a többi lovas pedig a 
kopók segítségével követi őt. Valójában persze 
nem a rókafarkat követik a kutyák, hanem ánizs-
teát csöpögtet a földre a lovas, ezzel jelképezve 
a vérnyomokat, s természetesen a kutyák is en-
nek a szagnak a felismerésére vannak felkészítve. 
A cél utolérni a lovast, és megszerezni tőle a 
trófeát. Nagyon hangulatos rendezvény, főleg 
azok élvezik igazán, akik tudnak lovagolni.

– Kiknek a munkáját emelné ki 2005 
kapcsán?
– Dr. Barsi Balázs atya nagyon komoly munkát 
végez egyházi és közéleti területen egyaránt. 
Az ország minden részéről járnak hozzá misére, 
emellett lelki gyakorlatokat tart Erdélyben, 
Amerikában. Ő az egyház azon diplomatája, 
aki összekovácsolja a magyarságot. Sümeg 
életében is komoly szerepet vállal, hiszen 
bárki fordul hozzá problémájával, mindig talál 
megoldást a számára. A másik, akit megemlí-
tenék, ugyan nem sümegi, de eddig is sokat 
tett már a városért. Heinz Mayer, a Teuton 
Lovagrend nagymestere sok segítséget nyújtott 
már nekünk. Többmilliós kórházi felszereléseket 
küldött, a kórház ágyait, bútorait az ő ado-
mányaiból tudtuk lecserélni, legutóbb pedig 
a játszótér megépítését tette lehetővé. Végül 
szeretném kiemelni Papp Imre várkapitány-váll-
alkozónkat, aki nagyon sok pénzt fo
dított a vár felújítására, karbantartására, és egy 
európai szintű szállodát épített wellnessszolgál-
tatásokkal.

Cseh Teréz

Sümeg varázslatos hely a dombtetőn álló gyönyörű várával, várkapi-
tányával, hangulatos kis utcáival, szép épületeivel… és ez még csak 
a látszat. A folyamatos városfejlesztés mellett Sümeg számos egyéb 
rendezvénnyel, élménnyel várja az ide látogatókat. Ezekről, és a 2005-
ös esztendő eredményeiről kérdeztem Rátosi Ferenc polgármestert.





- A hitelezés egyre bővülő piaci szereplőinek ver-
senyében kemény feltételeknek kellett bankjuknak 
is megfelelni.
- Az FHB tradicionális lakáshitelezőként legfőbb stra-
tégiai alappillérének tekinti az ügyfelek kiszolgálásának 
magas színvonalát, amit a jobb elhelyezkedésű, tága-
sabb fiókban könnyebb biztosítani. Ma már számos 
jelzáloghitelt kínálnak a piacon, így nagyon nehéz 
eldöntenie az ügyfélnek, melyik számára a legjobb. 
Mi úgy vesszük fel a versenyt a többi hitelintézettel, 
hogy könnyen átlátható termékeket kínálunk ügyfele-
inknek, meglepetések nélkül, kiszámítható feltételekkel 
és valóban szakértő módon szolgáljuk ki őket. Maga-
san képzett munkatársaim segítségével a lakáshitelek 
szakértőjeként fontos célkitűzésünk, hogy segítsünk 
eligazodni a lakásfinanszírozási lehetőségek sokszor 
bonyolult részletei között, legyen szó akár hitelről, 
akár állami támogatásokról.
Az utóbbi néhány évben a lakástámogatási rendszer 
nagy lendületet adott a jelzálog-hitelezés felfutásához, 
amelyből jelentős részt vállalt az FHB is. Ezt jelzi az 
is, hogy bankunk részesedése a jelzáloglevél-piacból 
körülbelül 30 %. Ehhez a tényhez kapcsolódóan 
rendkívüli elismerés, hogy a Budapesti Értéktőzs-
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Aa2-re minősítette fel az elismert nemzetközi hitel-
minősítő, a Moody’s. A hasonló nemzetközi ered-
ményeknek is köszönhető, hogy a külföldi befektetők 
szívesen vásárolnak magyar jelzálogleveleket tőlünk.

- Miben egyedülálló az FHB a hitelezési piacon?
- Egyedülálló módon valamennyi kölcsönügyletnél 
ingyenes hitelfedezeti életbiztosítást kötünk, amely 
biztosítékot jelent mind az ügyfél, mind a bank 
számára. Mind forintban, mind devizában kínáljuk 
termékeinket. Ezek különböző kombinációja, egyenle-
tes, illetve halasztott tőke, kezelési költség törlesztés, 
életbiztosítással illetve lakástakarékpénztári megtakarí-
tással kombinált  hiteltermékek  között választhatnak  
Az FHB honlapján (www.fhb.hu)  a tájékozódás 
mellett lehetősége van ügyfeleinknek  a kölcsönkérelmi 
nyomtatványok letöltésére,  tájékozódás  jelleggel az 
adósminősítés  elvégzésére.  A fogyasztóvédelem is 
nagyon fontos érték számunkra, ezért a THM beveze-
tését bankunk már régóta szorgalmazta.

- Melyek voltak az elmúlt évben a legsikeresebb 
termékei?
- Legnépszerűbb termékeink továbbra is a lakáscélú, 
illetve a szabad felhasználású Szinkron hitelek. A ré-
gióban jellemzően az építési, bővítési, vásárlási hitelek 
vannak túlsúlyban. A folyósított építési hitelek az 
országos átlaghoz képest nagyobb arányt képviselnek, 
a kihelyezett hitelállomány mintegy harmada. Az FHB 
forint alapú, államilag támogatott lakáshiteleinek kama-
ta továbbra is felveszi a versenyt más bankok deviza 
alapú kölcsöneivel. Minden lehetséges lakáscélra fel-
vehető, és igény szerint szabad felhasználású hitellel is 
kiegészíthető. Folyamatosan növekszik a deviza alapú 
szabad felhasználású és hitelkiváltási hiteleink állo-
mánya is. Hitelkonstrukcióink rendkívül rugalmasak, 
mindig az adott ügyfélnek a számára legmegfelelőbb 
megoldást ajánljuk. Jövedelem vizsgálat nélkül, csu-
pán a jövedelemszerző tevékenység igazolása mellett 
is adunk hitelt. December 1-jétől bankunk elsőként 

kezdte meg az államilag támogatott földvásárlási hitel, 
a Birtokfejlesztési hitel értékesítését, melyre máris 
nagyon nagy az érdeklődés. Szintén újdonságként 
kínáljuk a komplett társasházépítések finanszírozására 
igényelhető project hitelt.
Kedvezményként a 2006. január végéig befogadott 
lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghiteleknél 
nem számítunk fel értékbecslési díjat, így ügyfeleink 
a hitelbírálatig banki költségek nélkül, ingyenesen 
juthatnak el.

- Milyen célokat, terveket fogalmaz meg az FHB a 
2006. esztendőre? 
- Természetesen törekvésünk minél nagyobb részese-
dés elérése a hitelezési piacon. Ezt szolgáltatásaink és 
termékeink körének bővítésével, a hitelezési folyamat 
egyszerűsítésével érhetjük el. Székesfehérváron szeret-
nénk a megyeszékhely otthonteremtési programjában, 
illetve projektfinanszírozási termékünkkel a lakásépítési 
projektekben is részt venni. Keressük a lehetőséget az 
együttműködési formák kialakítására. A támogatott 
korszerűsítési, valamint felújítási hiteleink gyarapítása 
az elöregedett lakásállomány fejlesztéséhez jelentősen 
hozzájárulhat.

- A viszonylag kevés FHB fiók ellenére hogyan érik 
el az ügyfelek a bankot?
- A legnagyobb biztosító társaságokkal, takarék-
szövetkezetekkel, lakástakarékpénztárral évek óta 
van együttműködési megállapodásunk. Jelentős, és 
egyre növekvő arányú az általuk közvetített ügyfélkör. 
Folyamatos képzéssel és tájékoztatással segítjük a ma 
már közvetlenül a székesfehérvári fiókkal kapcsolatban 
álló, mintegy félszáz értékesítési partnerünk munkáját 
is. A partneri hálózat nagyon jelentős szerepet játszik 
abban, hogy bankunk azokon a helyeken is ismert, az 
ügyfelek számára elérhető legyen, ahol az FHB-nek 
jelenleg még nincs fiókja. Ennek is köszönhető, hogy 
nemcsak Székesfehérvárról és környékéről, hanem a 
környező megyékből is megkeresnek bennünket.

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank székesfehérvári fiókja 2004. szeptem-
berétől új, nagyobb és komfortosabb irodában várja tisztelt ügyfeleit 
Székesfehérvár belvárosában, a Várkörút 10. szám alatt. A 2005 év nagy 
jelentőségű volt a Bank életében abban a tekintetben is, hogy immár az 
országban tíz irodával rendelkezik, melyek mindegyike regionális központ-
ként működik. A székesfehérvári fiók ügyfélköre alapvetően Fejér, Veszp-
rém, Tolna, Komárom-Esztergom megye ügyfeleit szolgálja ki, de fogad és 
vár az ország bármely részéről ügyfeleket. Siposné Sztankura Juliannát, az 
FHB régióigazgatóját arra kértük, értékelje a székesfehérvári fiók elmúlt évi 
eredményeit.



– Hogyan alakult Székesfehérvár 
gazdasága 2005-ban?
– Székesfehérvár élete és gazdasága tovább 
tudott fejlődni 2005-ben is. Az ön-
kormányzat által elért eredmények, a meg-
valósított feladatok mind-mind a gazdasági 
élet szereplőinek, a városban élőknek és a 
kormányzati összefogásnak köszönhetőek.  A 
fejlesztésekre és a város régi „adósságainak” 
számító beruházások megvalósítására – a szín-
házra, az elkerülő útra biztosított központi 
költségvetési támogatáson túl – 3,5 milliárd 
forint pluszforrást sikerült szerezni. 
Nem csak a 4% alatti munkanélküliségi ráta 
alakulása bizonyítja a város gazdasági erejét, 
hanem, hogy az országban a megyei jogú 
városok között Fehérváron a legnagyobb a 
vásárlóerő. Továbbá az, hogy 2005-ben 
6,5 milliárd forint iparűzési adót fizettek be 
az itteni vállalkozások. Nőtt a foglalkoztatás, 
a városban összesen 72 ezer munkahely 
várja a városi munkavállalókat és a környező 
településekről ide dolgozni járókat. Új befek-
tetők jelentek meg (pl. Filtronic, Alföldi Tej 
Kft.) és jelentős fejlesztéseket hajtott végre 
több, már korábban betelepült cég is (pl.: 
Alcoa-Köfém Kft., Denso, Philips). 

–  Milyen városképi jellegű változá-
sok, elkezdett beruházások voltak 
2005-ben?
– Eredményekben és munkában gazdag évet 
zárt Székesfehérvár, most a teljesség igénye 
nélkül emelném ki a közösségi érdekeket 
leginkább szolgáló fejlesztéseket. Az elmúlt 
esztendőben elindult például a tág értelem-
ben vett történelmi belváros rekonstrukciója. 
Ennek eredményei egyrészt már láthatók, 
másrészt 2006-ban válnak láthatóvá. De-
cemberben egy ünnepi héttel nyitotta meg 
kapuit a Vörösmarty Színház. Az ország 
egyik legrégebbi kőszínházát jelentős köz-
ponti támogatással (3,3 milliárd forint) és 
önkormányzati részvállalással, összesen közel 

4,5 milliárd forintból sikerült újjáépíteni. 
Egy kibővített és környezetében is a hely-
hez méltó kialakítás után immár újra folynak 
előadások az épületben. Mindenkit szeretet-
tel várunk a régióból is, hogy megnézze új 
büszkeségünket.
– Novemberre elkészült a várost nyugatról 
elkerülő út második szakasza is. Ez egyrészt 
azt jelenti, hogy a teherforgalom és az átmenő 
forgalom a belvárost kikerülve halad ezentúl, 
másrészt közvetlen összeköttetést biztosít ez 
az útszakasz az M7-es autópálya és a 8-as 
út között.  
– Tavaly 604 millió forint támogatást 
nyertünk a panellakások energiatakarékos fel-
újítására. Ebből a pénzből, az önkormányzati, 
valamint a lakossági önrész hozzáadásával 
közel 2700 panellakás nyílászáróinak cse-
réjét, energiatakarékos szigetelését végeztük 
el, illetve kezdtük meg. 2006 elején kaptuk 
a jó hírt: a 2005 szeptemberében beadott, 
5800 lakásra vonatkozó pályázatunk is tá-
mogatást nyert. A Gáncs Pál utcában 98 
önkormányzati bérlakásba költözhettek be 
tavaly a bérlők, a magánerőből maguknak 
otthont teremtők lakásvásárlását, építését 
pedig több mint 200 millió forinttal támo-
gatta önkormányzatunk. Az oktatási területen 
legfőbb célunk, hogy piacképes képzési lehe-
tőségeket biztosítsunk a fehérvári fiataloknak. 
Ezt a célt szolgálja majd a kistérségi integrált 
szakképző központ, amelynek a megvalósítá-
sára pályázaton 1,1 milliárd forintot nyert az 
önkormányzat.
 
– Mi várható Fehérváron 2006-
ban?
– 2006-ban is legfontosabb célunk, hogy 
fejlesszük a város gazdaságát, növeljük a 
munkahelyek számát, és odafigyeljünk az itt 
élők igényeire.
Idén a távlati tervek előkészítése mellett 
előbbre lépünk azokban a konkrét feladatok-
ban is, amelyek évtizedes problémái voltak 

a városnak: átépítjük a Piac téri autóbusz-
pályaudvart, folytatódik az utak felújítása, 
és szeretnénk idén megszerezni a börgöndi 
repülőtér létesítési engedélyét. A 2005-
ben elnyert 600 milliós EU-s forrásból 
megvalósul a Hiemer-ház felújításának első 
üteme, folytatódik a több ezer székesfe-
hérvári családot érintő, és az országban leg-
nagyobb volumenű panelfelújítási-program 
és 60 új önkormányzati bérlakás építésére 
írtunk ki pályázatot. 2006-ban befejeződik 
a gázmotoros fűtőerőmű építése, aminek 
az eredményeként már január elsejétől 10 
százalékkal csökkent a távfűtéses lakásokban 
élők fűtésszámlája. 
– Székesfehérvár amellett, hogy statisztikai 
régióközpont, tavaly fejlesztési pólus is lett. 
Ez a város gazdasági erejének, jó logisztikai 
helyzetének és Székesfehérvár dinamikus 
fejlődésének az eredménye. Megkezdődött 
a munka, az idei évben egy rendkívül magas 
szakmai követelményeknek megfelelő új fej-
lesztési programot kell összeállítanunk.  Ezt 
a programot széleskörű városi és kormány-
zati részvétellel, Veszprém várossal együtt 
készítjük el. Azért jó, hogy bekerültünk a 
„hetek klubjába”, a fejlesztési pólusokat 
alkotó városok közé, mert ezeknek a váro-
soknak a fejlődését a kormányzat kiemelten 
támogatja, hiszen az egész ország versenyké-
pességének növekedését várja el ezek által. 
Ki fogjuk használni a fejlesztési pólus szerep 
adta lehetőségeket, amellyel az elkövetkező 
időszakban több tízmilliárd forintos európai 
uniós fejlesztési forrást tudunk hozni váro-
sunkba.
– A felsorolt fejlesztések mellett az éves 
költségvetés összeállításakor biztosítjuk az 
önkormányzati intézmények működését, tá-
mogatjuk a kulturális és sportrendezvényeket, 
a sportéletet, a civil szervezeteket és azokat, 
akik rá vannak szorulva az önkormányzat, a 
város támogatására. Mindezek az eredmé-
nyek nem valósulhattak volna meg a fehér-
váriak összefogása és tenni akarása nélkül. 
Szeretnék köszönetet mondani a gazdasági 
élet szereplőinek, intézményeinknek, a tár-
sadalmi és civil szervezeteknek és valamennyi 
székesfehérvárinak.

T.O.

SZÉKESFEHÉRVÁR 
TOVÁBBRA IS FŐSZEREPBEN

Székesfehérvár amellett, hogy statisztikai régióközpont, tavaly fej-
lesztési pólus is lett. Ez a város gazdasági erejének, jó logisztikai 
helyzetének és Székesfehérvár dinamikus fejlődésének az eredmé-
nye. Warvasovszky Tihamér polgármester és az önkormányzat nagy 
tervekkel látott neki a 2006-os évnek.
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Tapolca
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– Mit hozott a 2005-ös év Tapol-
cának?
– Legfontosabb beruházásaink a 
csatornaépítés, a Bárdos-iskola tető-
terének kialakítása, a Városi Moziban 
történt fejlesztések, a tűzoltóautó be-
szerzése, valamint az újonnan létesített
körforgalom voltak. Örvendetes, hogy 
ezek úgy valósulhattak meg, hogy a 
városnak nem kellett likvidhitelt fel-
vennie, kifizette a köztisztviselők 13. 
havi bérét és a pedagógusok 4,5%-os 
béremelését is megoldotta. Részben 
elégedettek lehetünk a 81%-os adó-
bevétellel, némi gondot csak az ipar-
űzési adó beszedése jelentett.

– Hol tart a 2006-os költségve-
tés tervezése, milyen változások 
várhatók?
– 2006-ban az önkormányzatok 
– köztük a tapolcai is – eléggé szo-
ros helyzetbe fognak kerülni. Mi itt 
meg fogjuk oldani a problémákat, 
de szomorú dolog, hogy kormányzati 
szinten teli szájjal mondják, hogy mit 
szeretnének tenni, a valóság pedig az, 
hogy azt csak akkor lehet értékelni, ha 
az leérkezik az önkormányzathoz. Ez az 
elmúlt időszakban is elégtelen volt –
 ha szabad így mondanom –, 2006-
ban dupla elégtelent fog érni. Azok 
a normatíva változások, amelyek az 
önkormányzatokat érinteni fogják, 
azok súlyos milliókat fognak elvonni 
a várostól.

– Az adók mértéke változik-e?
– Tisztelettel jelentem, hogy 2006-
ban semmilyen fajta adómegszorítást 
nem tervezünk, sőt, amennyiben a 
képviselőtestület megszavazza, a kül-
területeken az építményadót 50%-kal 
csökkenteni szeretnénk. Nem tervez-

zük a lakás célú és a nem lakás célú 
bérlemények díjának az emelését sem, 
még az infláció mértékével sem. A 
központi költségvetésben nagyon sok 
a bizonytalan pont. Ekkora mozgás 
még soha nem volt az általános vita 
előtt a központi büdzsében. Bárhogy 
is mondják, hogy minden változtatás 
egyfajta támogatás, ez nem igaz. Ez 
csupán – legjobb esetben is – csak 
szinten tartás. 
– Nevezzük nevén a gyereket! Csökken 
a zeneiskola, a sport, az ifjúság támo-
gatása. Az előzetes felmérések alapján, 
csak az oktatási intézményeknél ez – ha 
nem lesz változtatás –, 108 millió forint 
pluszösszeget fog jelenteni ahhoz, hogy a 
biztonságos működést biztosítani tudjuk.
– Teljesen ismeretlenek számunkra azok 
a “kormányzati fantáziák”, amelyek a 
szociális segélyezéseket érintik. Úgy 
érezzük most, hogy ez kb. 60 millió 
forinttal fogja terhelni az önkormányza-
tot. Az a kérdés, hogy ezeket honnan 
lehet pótolni, átcsoportosítani. Mind-
ezzel a saját bevételeinket kell majd 
csökkenteni.

– Az elmúlt hónapokban nagy 
volt a csend a Tavasbarlang körül. 
Történt valamilyen változás?
– Már nyilatkoztam arról, hogy ha nem 
kapja vissza a város a Tavasbarlangot, 
akkor eljöhet annak az ideje is, hogy 
Tapolca lakossága felemeli a szavát. 
Most itt van az idő! Abban az in-
doklásban, amely nem a város javára 
ítélt, az szerepelt fő ellenérvként, hogy 
majd mi agyonhajszoljuk, látogatókkal 
túlterheljük a Tavasbarlangot. Le fogjuk 
kérni a nyári adatokat, mert vélemé-
nyünk szerint ennyi turista még soha 
nem látogatta, mint most. Akkor miről 
is szólt az indoklás?! Segítünk a Nem-

zeti Parknak, de a követelésünket nem 
fejeztük be. Nagyon remélem, hogy ta-
vasszal elindul a tapolcaiak tiltakozása 
az előző döntés megváltoztatásáért.

– Polgármester úr! Tizenöt éves 
az önkormányzatiság. Ön tagja 
a megyei közgyűlésnek is. Miként 
ítéli meg a helyi és a megyei ön-
kormányzat munkáját?
– Úgy érzem, hogy Tapolcán jól műkö-
dik az önkormányzat. A legfontosabb 
dolgokban a képviselők – a párthoz 
való hovatartozástól függetlenül 
– egyetértenek. Bízom benne, hogy az 
elkövetkezendő időszakban is így lesz. 
A megyei közgyűlés és Tapolca kap-
csolata viszont egy igen érdekes do-
log, mert egyedül vagyunk a nagyobb 
települések között, amely nem adta át 
az intézményeit. Közvetlen formában 
anyagi támogatást eddig sem tudott 
adni a közgyűlés, bár most, a mentőál-
lomás felújításához segítséget remélünk 
tőle. De fontos dolog, hogy a régiós 
és a megyei területfejlesztési tanácsnál 
a közgyűlés elnöke a mi dolgainkat is 
képviseli.

– Szép gesztus, hogy a mostani 
önkormányzat ünnepelni hívta az 
államigazgatás volt szereplőit az 
évforduló kapcsán.
– Mindig is azt mondtam, hogy csak 
alapokra lehet építeni. Tisztelem és 
becsülöm azokat, akik akár a tanács-
rendszerben, akár az önkormányza-
tiság kezdeti éveiben becsülettel és 
felelősségteljesen tették a dolgukat, 
akik tudták, hogy a várospolitikának 
arról kell szólnia, hogy azok is, akik 
itt élnek és azok is, akik idelátogatnak 
jól érezzék magukat Tapolcán. Ezúton 
is tisztelettel köszönöm mindnyájuk 
munkáját!

Forrás: 
Új Tapolcai Újság

A NORMATÍVAVÁLTOZÁSOK 
ÉRZÉKENYEN ÉRINTIK TAPOLCÁT

Ács János polgármester az elmúlt év novemberében nyilatkozott a 
várost érintő kérdésekről a helyi lapnak. Évértékelőként ebből az 
interjúból közlünk részleteket.





A város központjában a Kris-
tály szálloda épületében (az 
Ady Endre u. 22. sz. alatt)  
nyitotta meg tatai fiókját a 
CIB Bank. Ebből az alkalomból 
beszélgettünk Faragó László-
val, a fiók vezetőjével.

– Milyen múltra tekint vissza az 
önök bankja?
– A CIB Bank immár több mint 25 éves 
tapasztalattal rendelkezik. Az alapító 
részvényesek a Magyar Nemzeti Bank 
mellett vezető nyugat-európai és japán 
pénzintézetek voltak. Tulajdonosunk 
1998 óta Olaszország legnagyobb 
bankcsoportja, a Gruppo Banca Intesa, 
amely Európa első tíz bankja között 
szerepel. A CIB pedig a magyarországi 
bankok között – mérlegfőösszeg tekinte-
tében – az előkelő negyedik helyen áll. 

– Mi jellemző az ügyfélkörre?
– Korábban főleg nagyvállalatok alkot-
ták bankunk meghatározó ügyfélkörét, 
a 90-es évek végétől azonban egyre 
nagyobb szerepet kap a lakossági ügy-
félkör, valamint a kis- és középvállalko-
zások, sőt az önkormányzatok részére is 
komplex banki szolgáltatásokat nyújtunk. 
A lakossági stratégia fontos elemeként 
folyamatosan bővítjük országos fiókhá-
lózatunkat, melynek eredményeképpen 
Komárom-Esztergom megyében is már 3 
városban – Tatabánya, Esztergom, Tata 
– állunk személyesen is az ügyfelek ren-
delkezésére. 

– Milyen szolgáltatásokat kínál-
nak?
– A CIB univerzális pénzintézetként a 
kereskedelmi banki és befektetési szol-
gáltatások teljes körét kínálja, a CIB 
Lízing Csoport, a CIB Alapkezelő Rt., 
valamint a CIB Faktor Rt. tevékenysé-
gével kiegészítve a CIB Csoport magán-
személyek, egyéni vállalkozók, társas 
vállalkozások, intézmények, önkormány-
zatok számára egyaránt teljes körű keres-

kedelmi banki és befektetési szolgáltatást 
nyújt: a bankszámlavezetéstől a betéti és 
hitelkártyákig, a betétlekötéstől a külön-
féle támogatott és egyéb – akár lízing, 
faktoring – finanszírozási lehetőségekig, 
a befektetési és értékpapírügyletektől az 
elektronikus pénzügyi megoldások széles 
skáláját. Tatai fiókunkban is a CIB vala-
mennyi szolgáltatása elérhető. 

– A mai internetes világban mit 
nyújt a bankjuk?
– Az országban az elsők között ala-
kítottuk ki internetes hálózatunkat. 
Honlapunkon a www.cib.hu címen 
részletes információk érhetők el nem csak 
szolgáltatásainkról és azok kondícióiról, 
a kamatokról, de az érdeklődők meg-
ismerhetik értékpapírpiaci, alapkezelő 
szakembereink elemzéseit is. A rend-
kívül biztonságos CIB Internet Bank 
– amelynek használata rendkívül egy-
szerű, ügyfélbarát – szakmai zsűritől már 
két évben is kiérdemelte Az Év Internet 
Bankja címet. Internet banki szolgáltatá-
sunk népszerűségét jelzi az is, hogy már 
több mint 80 ezer ügyfelünk használja 
megelégedéssel.

– Sorolna néhány vállalati és lakos-
sági igénybevételei lehetőséget
– A CIB kis- és középvállalkozások 
számára kialakított termékskálája igen 
differenciált: termékpalettánkon az el-
térő ügyféligényeket kielégítő speciális 
számlacsomagok, befektetési lehetőségek 
és hitelkonstrukciók széles választéka ta-
lálható. Ügyfeleink szolgáltatásait elekt-
ronikus úton, az irodából vagy otthonról 
is elérhetik.
Rugalmas hitelezési gyakorlatunk révén 
kedvező feltételekkel van lehetőség a kis- 
és középvállalkozások más pénzintézetnél 
felvett hiteleinek kiváltására is. 

A CIB Bank új és használt ingatlan 
vásárlásához, korszerűsítéshez, az építés 
finanszírozásához támogatott és piaci 
kamatozású forint- és deviza alapú hi-

telek széles választékát kínálja. A CIB 
lakáshiteleihez sem hitelbírálati díj, sem 
folyósítási jutalék, sem rendelkezésre 
tartási jutalék nem kapcsolódik, és – a 
pénzintézetekre nem jellemző módon – a 
CIB lakás célú hiteleihez kapcsolódóan 
bizonyos esetekben értékbecslési díjat 
sem kell fizetni. 

Személyikölcsön-kínálatunkat az elmúlt 
évben bővítettük a CIB Gyorskölcsön 
bevezetésével, amelynek folyósítása 
az igényléstől számított 1 órán belül 
történik, a közeljövőben pedig a CIB 
Személyi Kölcsön deviza alapú változatát 
indítjuk el. 

– Milyen kapcsolatot kívánnak kié-
píteni az ügyfelekkel?
– Elsődleges szempont, hogy ügyfeleink 
megelégedéssel tudják igénybe venni 
szolgáltatásainkat. Ehhez kiemelten 
fontos a magas színvonalú kiszolgálás, 
amihez elengedhetetlen a rugalmasság, 
az udvariasság, a türelmes, ugyanakkor 
gyors ügyintézés. Lényeges, hogy milyen 
személyes kapcsolatot sikerül kialakí-
tani az ügyfelekkel. Fontosnak tartom, 
hogy helyi lakosként ismerem az itt 
lakók életkörülményeit, többéves banki 
tapasztalattal pedig ismerem a bankok 
működését. Ezt a két dolgot szeretném 
a CIB Bankban összehozni. 
Valamennyi munkatársammal közös cé-
lunk, hogy a betérő ügyfél ne egy rideg 
hivatalban érezze magát, hanem kellemes 
hangulatban intézhesse bankügyeit, való-
ban „egy hullámhosszon” legyen ügyfél 
és ügyintéző. 

CIB BANKFIÓK MÁR TATÁN IS



– Városunk költségvetése két nagy részre 
bontható. Az egyik a bevételi oldal, ahol 
az önkormányzat alaptevékenységével 
összefüggő bevételek, a helyi adók és az 
átengedett központi adók befizetése során 
keletkező bevételek, az önkormányzati 
vagyon értékesítéséből és bérbeadásából 
származó bevételek valamint az önkor-
mányzat központi költségvetési támoga-
tásai és átvett pénzeszközei állnak. Ezek 
mindösszesen az idei év háromnegyede 
alatt csaknem 3,5 milliárd forintos  forrást 
jelentettek Tata városának. Csak érdekes-
ségképp jegyzem meg, hogy míg az állami 
támogatás ebből a 3,5 milliárdos tételből 
967 milliós nagyságrendet ölel fel, addig 
a helyi adóbevételek 728 millió forintnyi 
összeget tesznek ki. Háromnegyed éves 
gazdálkodásunk alapján figyelemre méltó, 
hogy még jelen nehéz gazdasági helyzet-
ben sem kényszerültünk az önkormányzati 
vagyont végeláthatatlanul értékesíteni vagy 
bérbe adni, hiszen az e tevékenységekből 
származó bevételeink 73 millió forintos 
tétele nem haladja meg az idei év egészére 
elővetített teljesítés felét sem. 

– A bevételeink mellett a másik oldalon 
– értelemszerűen – kiadásaink állnak. A 
3,25 milliárd forintnyi kiadásunk legte-
temesebb részét az 1,7 milliárd forintos 
személyi jellegű költségek és  munkaadót 
terhelő járulékok kifizetéséből származó rá-
fordításaink jelentették. Emellett jelentősek 
az önkormányzati beruházások és felújítások 
költségei is, melyek – jelen pillanatban – a 
harmadik negyedév végéig csupán 242 
millió forintnyi tényleges kifizetést, azaz a 
teljes évi előirányzat 16%-os teljesítését 
takarják.  
– Ennyit a számokról, azok úgyis önma-
gukért beszélnek. Inkább vegyük számba, 
nevesítsük azokat a munkákat, feladatokat, 
melyeket a 2005. év utolsó szakaszához 

érve megvalósítottunk, vagy megvalósítá-
sukba belekezdtünk. 
– Az Újhegyi úton 40 darab szociális 
bérlakás építési munkáinak kivitelezésébe 
vágtunk bele; a helyszínen június óta a 
szerződésünknek megfelelő ütemben zajla-
nak a munkálatok. Úgy vélem, legkésőbb 
karácsonyra átadhatjuk a szép, új lakás-
okat a rászoruló családok részére. Fontos 
beruházásnak ítélem meg ugyanakkor az 
Újhegyi ivóvízellátáshoz szükséges csőve-
zeték kiépítését, melynek jelentős része 
mára elkészült. 

– Ha több új építési beruházás nem is, 
jelentősebb felújítási munkák viszont annál 
is inkább jellemzőek voltak a tavalyi évre: 
az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 
átalakított helyiségeire a használatbavételi 
engedélyt júniusban kaptuk meg. Tény, 
hogy csak az első ütemben lezajlott 
munkálatoknak örülhettünk, a tető- és 
nyílászárócserére, a homlokzatfelújításra, 
valamint az Idősek Klubjának kialakítására 
forráshiány miatt ez idáig nem kerülhetett 
sor. Új harangjátékot kapott ellenben az 
Országgyűlés téri óratorony, amelyet azért 
kellett idő előtt kicserélnünk, mert az el-
romlott központi tápegységet megjavítani 
sajnos nem lehetett. A Vaszary János 
Általános Iskolában az épület homlokzatát 
újítottuk fel. Egy másik városi intézmény is, 
név szerint az Eötvös József Gimnázium, 
nemsokára új homlokzatot kaphat: a Kö-
zép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
támogatásával megvalósuló több tízmilliós 
beruházás kivitelezésének megtervezésére 
1,2 millió forintot fizettünk ki a harmadik 
negyedév végéig. 
Eltávolítottuk a város közterületeiről a 
szabványnak nem megfelelő vagy csak 
igen költséges eljárások folytán átalakít-
ható játszótéri eszközöket, s vásároltunk 
helyettük újakat. Városszerte jelenleg hat 

helyszínen találhatóak új rugós játékok: a 
Gesztenye-fasori, a Május 1. úti, a Fenyő 
téri, a Pezsgőgyár melletti játszótereken, 
valamint két Agostyán városrészi területen. 
Újítottunk fel utakat, a legfrissebb – s talán 
a tatai polgárok emlékezetében leginkább 
élő – az Új út - Mikovényi út burkolatának 
aszfaltszőnyegezése volt, mely 71,5 milliós 
összköltségvetéssel valósulhatott meg. 
-A kevésbé látványos, ám a jövő fejlesztési 
terveit illetően annál inkább meghatározó 
ez évi lépéseink közé tartozik a város új 
környezetvédelmi programjának és  kommu-
nikációs stratégiájának elfogadása. Készülő-
félben van ugyanakkor a 2007-13 közötti 
időszakot felölelő turizmusstratégiánk is, 
mely arra hivatott, hogy segítségével a 
fenntartható, marketing szemléletű, verseny-
képes turizmusfejlesztés alapjait letehessük, 
méghozzá a helyi polgárok, a vállalkozók a 
környezet és a látogatók igényeinek egyön-
tetű figyelembevételével.

– A lépések, amelyeket megtettünk a 
2005. évben, igazi nagy áttörésekről 
nem mesélnek, hiszen nem is mesélhetnek. 
Annak ellenére, hogy az illetékes könyv-
vizsgáló minden vonatkozásban megfelelő-
nek minősítette ez évi gazdálkodásunkat, 
bizony igen nehéz pénzügyi feltételek 
mellett, jóval kevesebbet megvalósítva 
belőlük válthattuk csak valóra saját magunk 
elé kitűzött céljainkat. Kénytelenek vol-
tunk működésünkhöz és fejlesztéseinkhez 
egyaránt hitelt felvenni: az előbbire 240 
millió forintot, amelynek felét már vissza-
fizettük, másik felét pedig jövő tavaszig 
törlesztjük, az utóbbira 100 milliót, azt 
10 éves futamidővel. Önkormányzatunk 
folyószámla-hitelkeretének igénybevétele 
ugyanakkor a mai napig folyamatos, és sok 
a jövő évre áthúzódó kötelezettségválla-
lásunk is. Ezekre a tényekre alapozom, 
amikor azt mondom, bizony nehéz 2006. 
év áll előttünk, amikor is a már megkezdett 
munkákon túl, új, induló beruházást nem 
fogunk tudni vállalni.

Hetényi Tamás
polgármester

TATAI ÉVÉRTÉKELŐ
A Képviselő-testület novemberi ülésének napirendi pontjai között 
szerepelt -többek között- az önkormányzat 2005. évi háromnegyed 
éves gazdálkodásáról szóló tájékoztató is. A költségvetési beszá-
molót az elfogadásra javasolt testületi vitaanyagok népes sorában 
Hetényi Tamás polgármester jegyezte előterjesztőként. 

Ta
ta

56 Regio Regia 2006. január



– Kicsit többről szólt az elmúlt év, mint 
amire számítottunk. Több, régen halasz-
tott stratégiai döntés született egy út- és 
intézményrekonstrukciós csomagról. A 
költségvetési lehetőségeink ugyan nem 
javultak, ám – kényszerűségből – mi is 
rátapadtunk a kormányzat által kínált 
mézesmadzagra. Egyrészt a minden 
saját forinthoz plusz egy forint jelszavú 
útfelújítási lehetőségre, másrészt pedig 
a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül 
rendelkezésre bocsátott kamattámo-
gatott fejlesztési hitelekre. Ezek az 
intézkedések véleményem szerint nem 
hathatós segítségnyújtást jelentenek, 
hanem inkább kedvcsinálók voltak erő-
tartalékaink mozgósítására, arra, hogy 
nem kifejezetten települési feladatokat 
oldjunk meg. Mindennek azonban nagy 
ára van: egyfelől hosszú időre vállaltunk 
komoly banki terheket, másfelől pedig 
fogyott az önkormányzati vagyon, hiszen 
a szükséges önrészt csak a nem lakáscélú 
ingatlanok, helyiségek értékesítésével 
tudtuk előteremteni.

– Milyen beruházások valósultak 
meg ezekből a forrásokból?
– Félmilliárdos útkorszerűsítést végeztünk. 
Befejeződött a Kodály-tér rekonstrukciója, 
folytattuk útjaink (Mártírok út, Hadsereg 
út, Ond vezér út, Fatelepi út, Mészáros 
út) átépítését, és közel kétszáz parkoló-
helyet létesítettünk, főleg a belvárosban. 
Idén is folytatódik ez a program a Népház 
utca, a Blaha Lujza utca, az Alkotmány 
út, a Marasztok utca, a Pilinszky utca és 
a városháza előtti útszakasz újul meg. Az 
ipari parkot összekötjük egy két kilométe-
res útszakasz megépítésével összekötjük a 
tatai autópálya-csomóponttal, mindez Új-
város tehermentesítését hozhatja magával.

Szintén félmilliárd körüli összegbe került az 
intézményrekonstrukciós program. Meg-
újultak orvosi rendelőink, iskoláinkban, 
óvodáinkban, művelődési házainkban a 
vizesblokkok kerültek átépítésre. Ezek 
olyan, régen halogatott, szükségszerű 
lépések voltak, amelyeket már muszáj volt 
megtenni.

– Nem beszéltünk a Népházról, a 
sportpályáról, a Jubileum parkról és 
az új bevásárlóközpontról.
– Tegye hozzá a sportcsarnokot is, 
amelynek megújul tetőszerkezete és a 
homlokzata. Zajlik a stadion korszerűsíté-
se, sőt a strand felújítását is megkezdjük 
2006-ban. Itt a rendelkezésre álló 220 
milliós költségvetési forrás nem tesz lehe-
tővé ugyan óriási előrelépést, ám több a 
semminél. A Népház esetében nyertes 
pályázatról beszélhetünk, a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma által 
biztosított forrásból 2006-ban elkezdőd-
het a színház felújítása, amely várhatóan 
két évig fog tartani. A Jubileum park 
a lakossági sport érdekében újul meg, 
a központi épület már áll, a parkolókat 
kialakítottuk, de épülnek hamarosan a 
műfüves focipályák, igazi gördeszkás 
paradicsom is megtalálható lesz, valamint 
kamaszjátszótér kerül kialakításra. Mind-
ezeket tavasszal szeretnénk átadni. Amint 
láthatják a város lakói, gőzerővel folyik a 
Győri úton a harmincezer négyzetméteres 
új bevásárló- és szórakoztatócentrum 
(ahol végre korszerű mozi is helyet fog 
kapni), valamint buszpályaudvar építése. 
Ezzel párhuzamosan a beruházó átépíti 
az aluljárót, a csatlakozó közutakat, va-
lamint parkolókat épít a Győri út és az 
Esztergomi út által bezárt épületek belső 
udvaraiban. Ez a beruházás – a novem-

berre tervezett átadás után – végső formát 
adhat a megújuló városközpontnak.

– Ugyancsak kimaradt a felsorolás-
ból a Térségi Szakképző Központ, 
amely uniós pályázati pénzből való-
sulhat meg.
– Nagy örömünkre szolgál az egymilliárdos 
pályázati összeg, hiszen az ipartelepítés, 
az ipari struktúra kialakítása érdekében 
megfelelő, szakképzett munkaerőre van 
szüksége a cégeknek. Ezért velük karöltve, 
az ő igényeikre alapozva dolgoztuk ki a 
programot. Ennek keretében a műszaki 
képzést helyeztük fókuszba a szakképzés 
tartalmi megújítása, és a tárgy, műszaki fel-
tételek javítása során. Az igazi, látványos 
előrelépés idén lesz, az őszi tanévkezdésre 
a Dózsakertben átadjuk a felújított gyakor-
lati műhelycsarnokot, ahová csúcstechno-
lógiát képviselő gépeket telepítünk. Nyílt 
napok, tájékoztató és információs füzetek 
segítségével próbáljuk ösztönözni a szü-
lőket, különböző ösztöndíjakkal pedig 
a jövendő hallgatókat, hogy a pályavá-
lasztáskor a divatszakmák helyett inkább 
ezekre, a korszerű műszaki ismereteket 
nyújtó szakokra jelentkezzenek.

– Tatabánya mintha kissé háttérbe 
szorult volna a régiós feladatok el-
osztását tekintve. Számíthatunk-e 
ezen a területen valami előrelépés-
re?
– Bár ma még nincs túlságosan nagy jel-
entősége a regionalitás szervezeteinek, 
tudomásul kell vennünk, hogy a jövő ebbe 
az irányba mutat. Úgy tűnhet, hogy a 
Székesfehérvár–Veszprém fejlesztési ten-
gelyből kimaradunk, ám a hetek (a három 
megye elnökei és a négy megyei jogú vá-
ros polgármesterei) most dolgoznak azon, 
hogy a regionális funkciókat, feladatokat 
és intézményeket arányosan osszák el az 
egyes területek között. Reméljük, hogy 
ebben az elosztásban nem kerülünk hátrá-
nyos helyzetbe mi sem.

Veér Károly

NAGY ÁRA VAN TATABÁNYÁN 
A FEJLESZTÉSEKNEK

Tatabánya
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Bencsik János tavalyi évértékelő interjúnkban azt nyilatkozta, hogy 
a 2005-ös évet a felkészülés, erőgyűjtés időszakának szenteli a 
megyeszékhely, hiszen nagyobb arányú fejlesztésekre nem lesz 
forrás. Ennek ellenére tavaly több, nagyobb beruházás is zajlott a 
Turul madár lábánál.





A Várpalotai Távhőszolgáltató Kft. 
Várpalota Önkormányzatának Korlátlan 
Felelősségű Gazdasági Társaság, melyet 
1999. május 1-jével alapított. A Társaság 
jogelődje a Várpalotai Önkormányzati 
Közüzemi Vállalat. Az alakítás fő célja volt 

a város fűtőmű létrehozásával a szolgál-
tatási terület másoktól történő 

elkülönítése és önálló mű-
ködtetése. A fűtőmű 
kapcsoltan termel hő- 
és villamos energiát. 
A fogyasztók körét 
3592 lakás, háztartási 
célú és 55 közület, 
egyéb célú távhőigé-
nye alakítja ki. A tár-
saság távhőtermelési 
és távhőszolgáltatási 
engedéllyel rendelke-
zik. A fűtőmű tü-
zelőanyaga földgáz, 
melyet a társaság 
a szabadpiacon, 
nagykereskedőtől, 
teljesítménylekötési 

díj nélkül vásárol. A kapcsoltan termelt vil-
lamos energia kormányzati ártámogatásban 
részesül, és a Közüzemi Szolgáltató részére 
átvételi kötelezettséget jelent.
A távhőtermelés és szolgáltatás ad lehető-
séget arra, hogy a mérgező égéstermékek, 
úgy mint a szénmonoxid és a nitrogéndioxi-
dok, valamint az üvegházhatású széndioxid 
emisszióit határérték alatt lehet tartani, 
ellenőrző mérések alá lehet vetni.
A napjainkban előtérbe került környezet-
védelem a távhőszolgáltatás versenyhelyze-
tének javulását eredményezheti, reklámte-
vékenységét megalapozhatja.
Várpalotán a távhő az egyedi földgázfel-
használókkal éves költségoldalon még nem 
versenyképes, ami a műszaki technológiai 
színvonal elmaradásával okolható.
Fő célunk fejlesztési-korszerűsítési lehe-
tőségeinknek megfelelően a szolgáltatás 
minőségének folyamatos javítása, a díjté-
telek elfogadható szintjének elérése és a 
fogyasztók körének bővítése.
Szolgáltatói hőközpontjaink, csővezeték-
rendszerünk, helyi és távirányítási techni-
kánk modernizálása és felújítása 
mellett költség-

ben is támogatjuk ugyanezt a fogyasztók 
tulajdonosi körében, mert ezek csak 
együttesen tudják ígérni a várt eredményt. 
A lakásonkénti szabályozás lehetősége, 
a mérés szerinti költségosztás kialakítása 
javítja a lakók komfortérzetét, megtakarítja 
fűtési költségeiket, számunkra pedig kedve-
zőbb hatásfokú energiafelhasználást jelent. 
Fogyasztóinkkal közösen tudunk más vá-
rosok távhőszolgáltatásának nyomdokaiba 
lépni, és Várpalota város elért környezeti 
viszonyait, levegő tisztaságát megtakarítani, 
újabb légszennyezéseket megelőzni. 

Tisztelettel:
                      Fürjes László

                       ügyvezető igazgató



– Kicsit részletesebben is beszélne 
ezekről a pályázatokról, illetve a 
mögöttük lévő fejlesztésekről?
– Ilyen program például az útfelújítás, 
amely legjobban a Rákóczi telepi vá-
rosrészt érintette, az utak nagy részét 
itt felújítottuk. A munkák összköltsége 
elérte a 60 millió forintot, s ebből 24 
millió pályázati pénz volt. A napokban 
új útfelújítási programot is indítottunk egy 
újabb nyertes pályázat eredményeként, ez 
már 2006-ra is áthúzódó feladatokat je-
lent számunkra. A projekt eredményeként 
megújul a belváros–Rákóczi út–Mátyás 
király utca–Rózsakút, Liliom utca. Ehhez 
kapcsolódóan, ami nagyon fontos, hogy a 
vízhálózat rekonstrukciója is megtörténik az 
utak felújítása előtt!
– Látványos fejlesztés továbbá a vár 
rekonstrukciója, amely 2005-ben indult, 
de a 200 milliós program áthúzódik az 
idei évre is. A beruházás eredménye-
képpen a teljes tetőszerkezet megújul, a 
tornyok felújítása teljesen új megjelenést 
ad a várnak.
– Régóta tervezett fejlesztést sikerült 
megvalósítanunk 10 millió forint értékben 
a 8-as úton, ahol jelzőlámpás gyalogátke-
lőhelyet adhattunk át 2005-ben.
– A többcélú kistérségi társulás jóvoltából 
iskoláink, óvodáink jelentős eszközfejlesz-
téshez jutottak. Ugyancsak a kistérségnek 
köszönhetően a hat település képviselő-
testületi tagjai, a jegyzők és az aljegyzők 
egy-egy laptopot is kaptak munkájukhoz.
Elkészült a 2006. évi költségvetési kon-
cepció is. A bevételi oldalt az óvatosság 
jellemzi – egyesek szerint ez alultervezés 
–, míg kiadási oldalon az előkészítők 

befogadtak minden kívánságot, igényt, 
így 2005 végén 360 milliós hiány kal-
kulálható. Természetesen mindez további 
finomításokat igényel mind a kiadások, 
mind pedig a bevételek terén, és biztos 
vagyok benne, hogy rövidesen a 2006-
os költségvetésünk is lehetővé teszi majd a 
kiegyensúlyozott gazdálkodást.
– A beruházásokhoz kapcsolódik még 
az a jó hír is, hogy az ún. japán hitelünk 
2005 novemberében és 2006 májusá-
ban esedékes törlesztő részleteinek 50%-
os mérséklését jóváhagyta az országgyűlés. 
Az 1995-ben indult környezetvédelmi 
rehabilitációs programnak köszönhető-
en a kistérség mind a hat településén 
100%-osan kiépült az infrastruktúra. A 
hiteltörlesztések viszont komoly teher-
tételt jelentenek, ezért nagyon örülünk a 
mérséklésnek.
A fejlesztéseknél mindenképpen meg kell 
említenünk, hogy 2005. augusztus 31-
ével a kórház üzemeltetését – az elszámolást 
követően – a Palotahosp Kft. vette át. A 
teljes alapellátást, a szakellátás pedig dön-
tően privatizált. A kórház üzemeltetésébe 
most külső tőke is bevonásra került. A teljes 
épület önkormányzati tulajdonban marad, 
és tulajdonosként az épületfejlesztésekről 
nekünk kell gondoskodnunk, viszont az 
eszközfejlesztés és az üzemeltetési költségek 
már a Palotahosp Kft.-t terhelik, ezek meg-
oldása az ő feladata. Ugyanez a tulajdonos 
a nyáron avatja a jelenleg szerkezetkész saját 
beruházású, új kórházi szárnyat.

– A sok fejlesztés-beruházás mellett 
maradt-e pénz és energia a kultúrá-
ra, nemzetközi kapcsolatokra?

– 2006-ban kulturális téren és a nemzet-
közi kapcsolatainkban is igyekeztünk elő-
rébb lépni. A civil szervezetek, egyesüle-
tek korábbi 8 milliós költségvetése 2006-
ban 13 millió forintosra lett előirányozva, 
a Várpalotai Napok pedig – tekintettel a 
2005-ös sikerre – már 5 millió forintos 
saját költségvetésből gazdálkodhat.
– Nemzetközi kapcsolataink ápolására 
többletköltségeket ugyan nem irányoztunk 
elő, de így is szép terveket szeretnénk 
megvalósítani. 40 éves lesz a körmöc-
bányai kapcsolatunk, ennek kapcsán 
egy – oda-vissza – többfordulós rend-
ezvénysorozatot szeretnénk megvalósítani. 
A kapcsolat valójában 50 éve kezdődött 
sportolóink kinti szereplésével, és az Uta-
zók Klubja vezetője – Di Giovanni János 
– szeretné összehozni azokat a ma még élő 
szervezőket, résztvevőket, akik annak ide-
jén az együttműködés kialakításáért sokat 
fáradoztak.

– Ha már itt tartunk. Kit emelne ki a 
2005-ös év kapcsán akár munkájá-
hoz kapcsolódóan vagy más a város 
életében fontos esemény kapcsán?
Városi kitüntetésekben az alábbi szemé-
lyek részesültek:
– Díszpolgár: Szekeres István, dr. Gyura-
necz Vince
– Várpalota városért: Zugor Jánosné, 
Pálffy Árpádné, Tatár Antal
– Mezei Nívódíj: Sági Józsefné
– Bardócz Nívódíj: Homoki Mária, Mu-
rits Istvánné
– Szelestey Nívódíj: Farkasné Csontos 
Katalin
– Eötvös Nívódíj: Hetlinger Andrea
– Thuri Díj: Várpalotai-Pétfürdői Kertba-
rátkör, Hegedüs Béláné, Karika Ernő At-
tiláné, dr. Ilok Sándor, dr. Torkos László, 
Domina Zsuzsanna
– Emlékérem: Faragó István, Forgács Fe-
renc, Kreizinger Károly, Magyar Lászlóné.

Cseh Teréz

2005: A KIEGYENSÚLYOZOTT 
GAZDÁLKODÁS ÉVE VÁRPALOTÁN

Működtetésfejlesztés területén a kiegyensúlyozott gazdálkodás éve 
volt 2005. Átmenetileg sem kellett hitelt felvennünk. Intézményein-
ket az év során gond nélkül tudtuk működtetni, az ehhez szükséges 
anyagi források rendelkezésre álltak. A zavartalan működés mellett 
a betervezett fejlesztési munkákat is el tudtuk végezni, amihez nem 
kis mértékben járult hozzá az a tény, hogy jó néhány pályázatunk 
eredményesen zárult – kezdte éves összefoglalóját Várpalota pol-
gármestere, Leszkovszki Tibor.
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– Lám csak, Velence hogy fejlődik – hallani 
mind gyakrabban a Velencei-tó környékén, 
ha az egyes települések lakói arról beszél-
getnek egymással, vajon egyik-másik fej-
lesztés, beruházás miért is maradt el náluk. 
Így van ez az útjavításnál, a közvilágításnál, 
vagy éppen a helyieket, vendégeket kiszol-
gáló, szórakoztató programoknál is.
Velence, a velencei emberek, vezetők tesz-
nek is annak érdekében, hogy kiérdemeljék 
a lakosok, vendégek, vagy éppen a szom-
szédvár települések lakóinak elismerését. A 
térségben elsőként újíttatták fel úthálózatu-
kat, elérve ezzel, hogy a csaknem 5100 
lakosú kisváros 82 kilométer hosszúságú 
belterületi útjainak majdnem száz százaléka 
felületkezelt, ebből ötvenkét kilométer 
aszfaltos, míg a többi bitumenpermetezett. 
A Velencei-tó térségében a város elsőként 
fejlesztette kerékpárútjait, és ugyancsak 
példamutatóan, elsőként korszerűsítette 
közvilágítását.
Nem is oly régen határozták el a velencei-
ek, hogy gyorsan fejlődő nagyközségükkel 
megpályázzák a városi címet. A Velencét 
bírálók jól érzékelték, a Velencei-tó névadó 
települése megérdemli az előléptetést, így 
2004-ben az addigi nagyközség elnyerte 
a városi rangot.

Odáig viszont meglehetősen hosszú út 
vezetett. A harmadik választási ciklusát 
töltő Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
vezette város szép sikereket ért el az évek 
folyamán. 2000-ben elsők lettek a Virá-
gos Magyarországért versenyben, a falvak 
kategóriájában, majd egy évvel később 
ezüstérmesek az európai megmérettetésben. 
A győzelem emlékére Márk Gergely rózsa-
nemesítő sárga rózsát nevezett el a győztes-
ről. Ez lett Velence Rózsája. A virágosítás 
azóta is rendszeres össznépi program május 
tájékán. S, hogy nem eredménytelenül, ezt 
az is jelzi, idén aranydiplomásak lettek, és 
csak azért nem győztesek, mert a szabályok 
öt éven belül nem engedélyezik az újabb 
első helyezést.
A kisváros területén csaknem százszázalékos 
az ivóvíz és gázellátottság, a szennyvíz- és 
telefonhálózat. Emellett van kábeltelevíziós 
hálózata, néhány másik kistérségi település-
sel együtt helyi televíziója, sok lakásban ott 
az internet, és havonta jár a lakosoknak az 
ingyenes helyi újság. A hiányzó szennyvíz-
rendszer építése a KIOP uniós pályázatnak 
köszönhetően a velencei-tavi kistérség 
további öt településével együtt Velencén 
is mostanában folyik.
Cseppet sem könnyű felsorolni mindazokat 

a beruházásokat, újdonságokat, amelyek a 
közelmúltban jöttek létre, vagy nemsokára 
megszületnek a virágos jelzőt joggal birtokló 
Velencén. Nagy gondot fordítanak óvodá-
ik, iskoláik fejlesztésére, a szabad strandok 
tisztaságára, rendjére, a helyi közlekedésre 
és a lakosok ügyeinek helyben történő, 
gyors intézésére.
Három évvel ezelőtt hatalmas mennyiségű 
termálvizet találtak a településen, ami 
hamarosan egy termálfürdőben szolgálja, 
üdíti, pihenteti, gyógyítja majd az odalá-
togatókat. A fürdő várhatóan már jövőre 
fogadhatja az első vendégeket.
A vendégek amúgy is nagy becsben tartot-
tak Velencén. A vendéglátás minőségének 
javítása érdekében hozták létre a helyi 
minősítési rendszert, és adják a minőséget 
jelző, egytől, ötig rózsaszálakat ábrázoló 
márványtáblákat, amit szigorú bírálóbi-
zottság ítél oda a vállalkozást önkéntesen 
megmérettető vállalkozónak. A rózsás tábla 
egy ideje nem csak kötelez, de cégérként 
használva rangot is ad.
A térségben egyedi kezdeményezésként 
Velence szabadtéri színpadot létesített, és 
a Kastély parkban életre hívta a Kastélypark 
Színpadot, ahol nyaranta egy hónapon át, 
hétvégenként, nagyszerű előadók pompás 
játékát élvezheti a szép számú közönség. 
A Velencei Nyári Zenés Esték műsor-
folyamának csak egyik programja a zenés 
színházi sorozat, de ugyanolyan nagy 
érdeklődés övezi a nyári programok között 
a Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett 
napot, vagy a nemzetközi néptáncestet. A 
nyári programok mellett a tavaszi Orbán-
napi hegyünnep, vagy a szeptemberi szüreti 
mulatság is sok érdeklődőt vonz.
Oláhné Surányi Ágnes és a képviselőtes-
tület tagjai vallják: jelentősebb ipar és me-
zőgazdaság hiányában az idegenforgalom 
határozhatja meg a település sorsát. Ehhez, 
pedig megfelelő szolgáltatások, jó utak, 
biztonságos közterületek, szép parkok, re-
mek programok és vendégszerető emberek 
kellenek. Velencén mindez már valóság, a 
helyi lakosok, odalátogatók tudják: Velen-
ce az a hely, ahol jó élni.

Máté G. Péter

VELENCE, A LENDÜLETES KISVÁROS
Velence
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Már működő foglalkozásaink: 
- pingpongklub
- önvédelem
- thai chi
- alakformáló torna
- angol nyelv
- ezoterikus klub

Decemberben megnyíltak kezelőink, ahol bioenergetika, refle-
xológia, thai masszázs áll vendégeink rendelkezésére, valamint 
szűrővizsgálatok helyszíne is. Megnyílt a gyógynövényekkel, 
táplálékkiegészítőkkel foglalkozó részlegünk is! Januártól jóga 
tanfolyam indul!

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal:
2481 Velence, Árok u. 2.

Törökné Fellner Márta 70/313-6198

EGÉSZSÉGES 
ÉS KULTURÁLT

 EMBEREKÉRT EGYESÜLET



Társaságunk jelmondata erőteljesen figyelmeztet 
arra, hogy miként bánjon a ma embere a rá 
bízott természeti javakkal. A szlogen alapján 
elvárt szemlélet gyakorlati megvalósulásához 
azonban jelentős szellemi és műszaki-technikai 
eszköztár, anyagi erő szükséges. Bizonyíték 
erre a Bakonykarszt Zrt. tevékenysége is, hiszen 
rendkívül nagy értékű eszközállományt működtet 
cégünk, jó színvonalon, hatékonyan.
Az eszközállomány tovább bővült, gazdago-
dott a veszprémi szennyvíztisztító telep újabb 
korszerűsítésével, amelyet az elmúlt őszön vehe-
tett át a kivitelező cégtől a megyei jogú város 
önkormányzata, illetve működtetőként cégünk. 
A színvonalas szolgáltatás érdekében a fej-
lesztésekben is jelentős szerepet vállalunk. 
Társaságunk története során az utóbbi néhány 
esztendőben a legmagasabb a fejlesztések, be-
ruházások aránya, ami az ágazat hazai viszonyla-
tában is élenjáró. 
Veszprém városban a csatornahálózat kiépítése 
az 1800-as évek végén kezdődött, nem sokkal 
a vezetékes vízszolgáltatás megindulását köve-
tően. A kezdeti időszakban a szennyvíznek a 
természetes vízbe jutása még nem járt jelentős 
környezetszennyezéssel, elegendő volt a termé-
szetes vízfolyás öntisztuló képessége.
A megyeszékhelyen az 1960-as évek közepén 
kezdődtek a lakótelep-építések, melyekkel pár-
huzamosan a csatornahálózat is jelentősen bő-
vült. 1972-ben adták át a veszprémi szenny-

víztisztító 

telep I. ütemét, a  napi 5200 m3 kapacitású 
létesítményt.
A csatornázottság és a vízfogyasztás tervezettnél 
nagyobb mértékű növekedése miatt, már az I. 
ütem próbaüzemének befejezését követően 
megkezdődött egy új egység tervezése, előké-
szítése, építése. 
A szennyvíztisztító telep a ’80-as évek második 
felében ismét kapacitásproblémákkal küzdött. 
Ugyanakkor, a karsztvíz védelme miatt szi-
gorodtak a környezetvédelmi elvárások is. A 
probléma megoldására a ’90-es évek elején 
megkezdődött a III. ütem előkészítése. Elsőként 
1993-ban megvalósult az új mechanikai rész. 
Időközben jelentős szennyvízcsatorna-beruhá-
zások valósultak meg a térségben: Veszprém 
Kádárta és Gyulafirátót városrészein, valamint 
Nemesvámos, Veszprémfajsz, Hajmáskér és 
Szentkirályszabadja településeken, melyek 
szennyvizeit szintén a veszprémi tisztítótelep 
fogadja.
A szennyvíztisztító telep átfogó korszerűsítésére 
és bővítésére, sorrendben a III. fejlesztési ütemre 
Veszprém város önkormányzata tervet készítte-
tett. A III/1. szakasz során, 1998 októberére 
készült el a napi 12000 m3 kapacitású nitrogén 
és foszfor eltávolításra alkalmas vízoldali egység. 
A III. ütem második építési szakaszában a meg-
lévő iszapkezelési technológia modernizálása és 
a létesítmények rekonstrukciója, fejlesztése jel-
entette a feladatot. A III./2 ütem kivitelezése 
2001 második felében kezdődött el, és 2003 
végére elkészült, azóta üzemel. 

A fejlesztés harmadik szakaszának mun-
kálatai a több mint két évtizede, 

1981-ben átadott, napi 
12000 m3 kapacitású 

vízoldali rész át-
alakítását és bőví-
tését jelentették. 

A beruházás, 
2004-ben 
e l k é s z ü l t 
és a pró-
b a ü z e m 
2005. 
első fél-
évében 

sikeresen lezárult. A teljes szennyvíztisztító 
telep névleges kapacitása napi 21000 m3. Az 
eljárás a szerves anyag mellett képes a nitrogén 
és foszforszennyezők biológiai eltávolítására is. 
Veszprém Megyei Jogú Város – további hat 
térségi településsel együtt – a 2004. évben 
szerződést köthetett az Európai Unió Kohéziós 
Alapjával, újabb környezetvédelmi célú beruhá-
zások megvalósítására. A jelentős, több mint 
2/3-os EU támogatással megvalósuló program 
része többek között a veszprémi szennyvíztisztí-
tó telep fejlesztési programjának lezárása is, mely 
első sorban a szaghatás további csökkentését 
irányozza elő.
Ennek megfelelően 2008-ig elkészül:

az 1993 óta folyamatosan üzemelő 
rácsműtárgyak felújítása és az átemelő csi-
ga lefedése, a szagtalanítás megoldása,
új, korszerű szippantott szennyvízlefej-
tő állomás és előkezelő építése fedett 
kivitelben, szagtalanító berendezéssel,
a meglévő, Veszprém környéki tele-
pülésekről bejövő csatornahálózatra 
szagtalanító berendezések telepítése,
a jelenleg csatornázatlan veszpré-
mi utcák, a repülőtéri- és a Bakony 
Művek lakótelep-csatornázása.
Elérendő közös cél a szaghatást okozó 
tényezők: töményebb szennyvíz, hosszabb 

tartózkodási idők, a telepen található egyéb 
szagforrások egyedi fokozatos megszüntetése, 
valamint az iszapkezelésből kikerülő levegő 
szagmentesítése.
Ezekkel a beruházásokkal kiegészítve válik teljes 
körűen korszerűvé és európai színvonalúvá a 
veszprémi szennyvíztisztító telep.
S, bár igaz a megállapítás, mely szerint „vizeink 
tisztasága nem lehet pénzkérdés, alku tárgya”, 
ugyanúgy igaz, hogy a „tisztán tartáshoz” egyre 
jelentősebb anyagi erőre van, illetve lesz szük-
ség. Ennek előteremtése ugyan össztársadalmi 
feladat, mégis, a közművek tulajdonosainak és 
az üzemeltetőknek is különös szerep jut ebben. 
A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. a rá-
szabott szerepet, a jó üzemeltetőét úgy kívánja 
„alakítani”, hogy ha nem is minden esetben 
közönségsikert, de mindig is közösségsikert 
arasson.

A KARSZTVÍZ VÉDELMÉBEN

–

–

–

–

„A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön!”



– Formálisan ugyan nem nyert Veszp-
rém, ám nem veszik el a teljes politikai 
egyetértéssel kialakított hosszú távú 
fejlesztési koncepció, amit összeál-
lítottunk. Pontosan meghatároztuk a 
fejlődés irányait, mind az infrastruk-
túra, mind pedig a rendezvények te-
kintetében. Veszprémben épül – még 
az idén szeretnénk átadni – a vidéki 
Magyarország második legnagyobb 
többfunkciós  közösségi csarnoka. Jel-
enleg a közbeszerzési eljárást folytat-
juk ebben az ügyben. A csarnokban 
4700 ülőhely lesz, így nagyrendezvé-
nyeink is otthonra lelnek. Harmadszor 
is megrendezzük a Veszprémi Ünnepi 
Játékokat, amelynek keretében eddig 
is világsztárokat (Al DiMeola, Bobby 
McFerrin, Rost Andrea) láthatott a 
nagyérdemű. Hétszáz milliós beru-
házással, uniós finanszírozással idén 
augusztusra elkészül a Dubniczay 
palota rekonstrukciója. A gyönyörű 
épületben kap helyet László Károly 
svájci műgyűjtő rendkívül gazdag 
képzőművészeti gyűjteményének igen 
értékes része.

– Egyedi az uniós régiók eseté-
ben, hogy a Közép-Dunántúlon 
kettős fejlesztési központ jön lét-
re Fehérváron és Veszprémben.
– Ez valóban unikum, ám a térségünk-
ben kialakult sajátosságok miatt éssze-
rű választás. Székesfehérváron nagyon 
fejlett, erős az ipar, Veszprém pedig 
otthont ad a Dunántúl második leg-
nagyobb felsőoktatási intézményének. 
Így városunk lehet a régióban az in-
nováció és a működés megalapozására  
kutatásfejlesztés központja. Százmillió 
áll rendelkezésre a munkaszervezet 

kialakítására, amire azért is szükség 
van, hogy betölthesse szerepét az 
uniós pályázatok előkészítésében, in-
tegráló szerepet játszhasson, hiszen a 
2007-13-as uniós költségvetésnél az 
a célunk, hogy a most csatlakozott or-
szágok pozíciói ne romoljanak, hanem 
erősödjenek. Ez a kettős pólus kom-
oly növekedési lehetőséget biztosít a 
Székesfehérvár – Várpalota – Ajka 
– Veszprém tengelynek  Ugyanakkor 
óriási hiba lenne kihagyni Tatabányát 
és Dunaújvárost. Továbbra is azon 
vagyunk, hogy a hetek (három megye 
és négy megyei jogú város vezetői) 
találkozója rendszeres legyen, min-
denkit bevonjunk a döntések előké-
szítésbe. Nyugaton azok a települési 
szövetségek sikeresek, ahol működik 
a regionális együttműködés. Ebben a 
kérdéskörben még nyitott, hogy hol 
lesz a regionális igazgatási központ 
(esetleg itt is az iker megoldás jöhet 
szóba?), és néhány helyen (például a 
reptér esetében, ahol a kérdés: Bör-
gönd, vagy Szentkirályszabadja) ter-
mészetes, egészséges verseny alakult 
ki. Célunk, hogy ahol lehet, harmon-
izáljuk az önkormányzati érdekeket.

– Beszéljünk egy kicsit Veszprém 
iparáról, a munkaerőhelyzetről, 
nagyobb beruházásaikról!
– A munkanélküliség arányával, amely 
jelenleg 3,7%, elégedettek vagy-
unk, hiszen ez a mérték alacsonynak 
mondható, a foglalkoztatási adatok 
imponálóak. A nálunk letelepedett 
multik (Continental, Valeo, Unilever) 
nem akarnak leépíteni, elmenni tőlünk. 
Egyetemünk ebből a szempontból 
megtartó erő, hiszen ezen cégek ku-

tatási bázisaikat az egyetemmel együtt 
alakítják. Öröm emellett - amire nem 
is mertünk gondolni -, hogy a körgyű-
rűn kívül is számos kis- és középváll-
alkozás, kereskedelmi létesítmény 
telepedett meg, mind a déli részen 
(Balatonfüred irányába), mind pedig 
a 82-es út (Gyulafirátót felé) mellett. 
A beruházásokat illetően intenzív 
lakásépítési programot indítottunk, 
az utóbbi években mintegy 1500új 
lakás épült Veszprémben. Ami gondot 
okoz, az a kereslet csökkenése. Ennek 
oka, hogy a jelenlegi támogatási for-
mák nem igazán kedveznek a lakásvá-
sárlóknak. Nagy kollégiumi beruházás 
is indul az egyetemen, a jelentősen 
megnövekedett – jelenleg kb. tízezren 
tanulnak itt – hallgatói létszám miatt. 
Jelentős címzett, és EU-s támogatá-
sokhoz jutottunk, például informatikai 
fejlesztéseinknek köszönhetően az idei 
év közepétől rengeteg közigazgatási 
szolgáltatást intézhetnek polgáraink az 
Internet segítségével.

– Feladatok 2006-ra?
– Van azokból is bőven. 2002-es 
polgármesteri programom az „Új 
utakon” címet viselte. Sok mindent 
megvalósítottunk ebből, ám van 
néhány hiányosság, amit a jövő évi 
költségvetésből kell orvosolni ezen a 
téren is. A város ezévi költségvetési 
koncepciójában a kiadási oldalon 24 
milliárd Ft szerepel, de a bevételi 
oldalon eddig csak 20 milliárdnak 
van meg a fedezete, így van mit ten-
ni a források feltárása tekintetében. 
Ugyancsak fontos az idegenforgalmi 
infrastruktúra bővítése, a nagy számú 
Balatonra érkező vendég, illetve a be-
vásárló- és kulturális turizmus növeke-
dése miatt. Tovább kell fejlesztenünk 
az évi kétszázezer vendéget fogadó 
Vadasparkot, és bővítenünk kell a 
vár kiállítóhelyeit. Egyszóval van mit 
tennünk 2006-ban is!

Veér Károly

VESZPRÉM TÁRS-RÉGIÓKÖZPONT LESZ
A megyeszékhely tavalyi évét sikeresnek, eredményesnek értékel-
te Dióssy László polgármester, aki nemcsak a város első embere, 
hanem az EU Régiók Bizottságának is tagja, azaz feladata, hogy 
Brüsszelben képviselje régiónk érdekeit. Emellett a TÖOSZ, azaz 
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének is elnöke. A 
sikerek és eredmények mellett üröm az örömben, hogy nem Veszp-
rém lesz Európa kulturális fővárosa 2010-ben, a megtisztelő címet 
Pécs nyerte el a pályázók közül.
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ZIRC, A LEGTISZTÁBB 
LEVEGŐJŰ VÁROS

– Polgármester úr! Összefoglalná kérem, 
milyen fejlesztések indultak, illetve történtek 
meg 2005-ben?
– Még 2002 végén fogadta el a város azt a stratégiai prog-
ramot, amit az MTA  RKK Nyugat-Magyarországi Tudomá-
nyos Intézete készített. A stratégiai programot a választási 
ciklusra szóló gazdasági operatív programra kellett lebonta-
nunk, s 2006 elején már ott tartunk, hogy az utolsó szer-
ződést is aláírtuk a programok megvalósítására. Ezzel tehát 
minden, a gazdasági programunkban megfogalmazott tervünk 
le van fedve egy-egy szerződéssel. Már épül a Zirc Városi 
Erzsébet Kórház új épületszárnya, amelyet 2006 áprilisá-
ban adunk át, őszre elkészül a régi épület rekonstrukciója is. 
Megkezdődött a csökkent munkaképességűeket foglalkozta-
tó központ kialakítása, amely 30-35 új munkahelyet jelent. 
Alá van írva a Veszprém – észak-balatoni településekkel a 
szerződés az EU-támogatásból megvalósuló a szennyvízke-
zeléssel kapcsolatos beruházásokra. Ez egy összességében 
8 milliárdos fejlesztés, amelyből 800 millió forint Zircet 
érinti. Ebből 500 milliót szennyvíztisztító bővítésére és 
korszerűsítésére költhetünk majd, 300 milliót pedig a külső 
településrészek – Kardosrét, Tündér-major – csatornázására. 
Átadtunk két multimédiás tantermet is, melyet PHARE-tá-
mogatásból valósítottunk meg. Ennek keretében megtörtént 
az általános iskola egyik százéves épületének tetőcseréje és 
belső felújítása is. Idén a homlokzat rekonstrukciójára kerül 
sor. A ciszter rend beruházásaként 289 millió forintos 
állami támogatással kialakításra került egy ötven férőhelyes 
idősotthon az apátsági épületben. Az új intézmény 28 fő 
részére biztosít munkahelyet. A belterületi utak javítására 
2005-ben és 2006-ban összesen 125 millió forintot 
fordítunk. Aláírásra került az a szerződés is, amely alapján 
2006. májusában megkezdődik az új autóbusz pályaudvar 
építése. A projekt költsége 205 millió forint. 
– Az e-önkormányzat terén is nagyot léptünk előre. 
A GVOP 4.3.2. pályázatán 17,5 millió forint ön-
erő mellett a kistérség 122,5 millió forintot nyert az 
önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítására. Ezen 
belül a kistérség egészségügyi adatbázisának felállítására és 
karbantartására, az egészségügyi rendszer hálózatba szerve-
zésére, a szűrővizsgálatok rendszerbe szervezésére, továbbá 
a Magas-Bakony környezetével kapcsolatos folyamatos 
figyelőrendszer kiépítésére. Zirc a magas fekvésének és a 
környező erdőknek köszönhetően a legtisztább levegőjű 
város Kőszeg mellett. A pályázat ennek a ténynek a folya-
matos deklarációját is biztosítja, vagyis az adatok folyamatos 
mérését és publikálását. A harmadik eleme a pályázatnak 
egy virtuális vállalkozói ház létrehozása, amelyben interaktív 
megjelenési lehetőséget biztosítunk a térségünkben működő 
gazdasági vállalkozásoknak. A projekt keretében a települési 

polgármesteri hivatalokban is kiépülnek a belső hálózatok, 
biztosított lesz a szélessávú Internet-hozzáférés, amely 
Zircen már 2004 óta működik. Városunkban  a letöltési se-
besség: 4096 Kbit/sec a feltöltési sebesség: 512 Kbit/sec. 
Zircen hat nyilvános „e-magyarország” pont működik, ahol 
pontonként 3-tól 8 gép biztosítja az ingyenes internet 
hozzáférést. Szintén térséginek tekintendő rendkívül nagy 
volumenű beruházás az ír befektetők által finanszírozott 
szélerőmű park. 
Mindezek mellett számtalan egyéb fejlesztés is folyamatban 
van. Megtörtént már a polgármesteri hivatal felújításának 
I. üteme, melynek keretében kicseréltük a nyílászárókat és 
rendbe hoztuk a homlokzatot. 2006-ban 60 millió forintot 
költünk el a II. ütemben a teljes belső felújításra, ami főleg 
az ügyfelek igényeit tartja majd szem előtt. 2005 végén 
adtuk át a felújított tűzoltószertárat ahol a Zirc Térségi 
Tűzoltó Köztestület működik. Mintegy ennek folytatásaként 
idén tavasszal megtörténik a mentőállomás bővítése és 
korszerűsítése. 
Zirc tagja az észak-balatoni szilárd hulladék elhelyezésére 
alakult konzorciumnak. Az összefogás eredményeként a 7,5 
milliárd értékű projekt keretében regionális hulladéklerakó 
épül.
A 2006-os beruházások között szerepel például egy Tesco 
áruház építése, amelynek kapcsán a befektető finanszírozza a 
82-es út egy szakaszának korrekcióját és rekonstrukcióját is. 
Zirc-Szarvaskúton a horgásztó és az ökopark szomszédságá-
ban az ott működő kiváló színvonalú hotelünkkel  átellenben 
egy új wellness, szabadidő központ épül. A befektetők 
tájékoztatása szerint  a központhoz kapcsolódóan egy 9, 
majd 18 lyukú golfpálya kialakítását is tervezik, amely ver-
senyek rendezésére is alkalmas lesz. A nagyobb fejlesztések 
mellett a belvárosban is épülnek új üzletek. Ezen belül az 
egyik legfontosabb, hogy várhatóan idén vállalkozói tőkéből 
végre megkezdődik a volt mozi épületének rendbetétele 
is. Célul tűztük ki, hogy Zirc a lakosai számára kellemes 
lakókörnyezetet nyújtó, jó megélhetést biztosító barátságos, 
szolgáltató város legyen. Ma is azonos, egyes területeken 
jobb szolgáltatásokkal rendelkezünk, mint a nagyvárosok

– Beszéljünk kicsit a város határon túli kap-
csolatairól is!
– Zirc három régi kapcsolattal rendelkezik. Polheimmel a 
80-as években a kóruskapcsolatokból alakult ki együttmű-
ködés, az erdélyi Barót már régóta jó partnerünk – Zirc 
alakított ki elsőként testvérvárosi kapcsolatot Erdéllyel –, 
és a finnországi Nivala város lakóival is baráti szálak kötnek 
össze bennünket. Eleinte kulturális-turisztikai kapcsolatok 
jellemezték az együttműködést, aztán az európai uniós 
csatlakozás óta már gazdasági, oktatási téren is megindultak 

a folyamatok. Zirci gesztorsággal például a fenti három te-
lepülésen túl angol, olasz és lengyel iskolákkal fogunk össze 
az ún. Comenius-programban pályázatok kapcsán. De más 
területen is együttműködünk, egy finnországi diák a helsinki 
egyetemről például Zircen az ipari parkban dolgozott szak-
emberként.

– Kulturális téren milyen választékot kínálnak 
a város lakóinak?
– Zirc köztudottan rendkívüli kulturális és természeti érté-
kekkel rendelkező város, hiszen ki ne ismerné a 65 000 
kötetes műemlékkönyvtárat, a Bakonyi Természettudományi 
Múzeumot, az Arborétum növénygyűjteményét, a Mező-
gazdasági Gépmúzeumot vagy a Reguly Antal életét is 
bemutató helytörténeti múzeumot. Az itt élő művészeinkre 
is nagyon büszkék vagyunk. Kiemelten támogatott rendezvé-
nyünk a zirci Buli, a dunántúl Woodstockja, amelyre minden 
évben június végén, július elején kerül sor. Július végén van 
az amatőr zenészeket felvonultató hagyományos utcabál. 
Augusztus elején tartjuk a Bakonyi Betyárnapokat, amely-
nek keretében legutóbb az országos lovas konferenciának is 
helyet adtunk. Ősszel a bányásznap programjai biztosítják 
a kikapcsolódást, novemberben pedig városunk ad otthont 
az évértékelő Bakonyi Turisztikai Konferenciának. Ezeken 
kívül dicsekvéssel mondhatjuk, hogy a Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház szervezésében minden évben rendkívül 
színvonalas színházi bemutatókra, az Arborétumban koncer-
tekre kerül sor, tavaly többek között vendégünk volt Faludy 
György költő és Szabó Magda írónő.

– Rengeteg munka áll már Önök mögött is. 
Ki az, vagy kik azok, akiket 2005-ben  kie-
melne?
– Városunk törekszik arra, hogy elismerje mindazon szemé-
lyek, szervezetek tevékenységét, akik sokat tettek, tesznek a 
város fejlődéséért, intézményeink szolgáltatási színvonalának 
növeléséért. Minden évben egy díszpolgári címet adomá-
nyozunk. A 2005-ös évben ezt dr. Monszpart László, az 
Erzsébet Kórház volt igazgatója kapta. Augusztus 20-án 
átadásra került továbbá két Pro Urbe kitüntetés is, melyek 
közül az egyiket Szalay Miklós, városunk idős polgára kapta 
több évtizedes kiemelkedő közösségi tevékenységéért, míg a 
másikat a 2005-ben 100. születésnapját ünneplő helyi új-
ságunknak, a Zirc és Vidéke szerkesztőségének ítélte oda az 
önkormányzat képviselő testülete. A felújított tűzoltószertár 
avatásához kapcsolódóan rendkívül nagy anyagi segítséget 
kaptunk külföldről is. Polheimtől vágóeszközöket és egyéb 
felszerelést, Traunsteintől pedig egy műszaki mentőt. Ennek 
kapcsán adtunk kitüntetést a két ottani tűzoltóparancsnok-
nak, Albert Kutzernek és Wolfgang Thennek.
A ma még hátrányos helyzetű Zirc, a Bakony Fővárosa 
előtt még rengeteg feladat áll. Gazdaságát egyre inkább 
az innovatív, a helyi hagyományokon alapuló és az újonnan 
előretörő, környezetkímélő ágazatokban tevékenykedő, 
kis- és középvállalkozások határozzák meg, amelyek a közeli 
gazdasági fejlődési tengelyekhez is szervesen kapcsolódnak. 
Ebből adódik, hogy a város biztató jövőképpel is ren-
delkezik az élet szinte valamennyi területén.

Cseh Teréz

2005, 2006 a fejlesztések évei  Zircen. Összesen 2,7 milliárd forint érté-
kű fejlesztést hajtanak végre a városban, önkormányzati vagy azzal ösz-
szefüggő beruházásként. Az egy főre jutó fejlesztések értéke meghaladja 
a 350 ezer forintot. Ez óriási szám. Horváth László polgármester méltán 
büszke eredményeikre, hiszen Zirc ma még a hátrányos helyzetű városok 
között szerepel, a beruházások multiplikatív hatása azonban nagy len-
dületet adhat, amely alapjaiban befolyásolja majd a város jövőjét.
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Az Acél-Vakond Kft. magyar tulajdonú vállalkozás.
1991-től Csombor Tibor egyéni vállalkozóként 
működött, majd 1998. novemberében alakult meg 
az Acél - Vakond Kft.
Fő tevékenységi körébe tartozik a specális mélyépítési 
tevékenységek közé sorolt acél és beton védőcső 
sajtolás, irányított fúrás valamint a csőroppantás, 
vállal közmű és csatornaépítési feladatokat, egyéb 
földmunkavégzést is.
Szakterületén belül az Acél - Vakond Kft 14 év 
szakmai és gyakorlati tapasztalattal Magyarország 
élmezőnyébe tartozik, visszatérő Megrendelőink is 
ezt bizonyítják.
Technológiai felszereltségünk a mai ivóvíz és szennyvíz-
hálózat, csapadékvíz vezeték, gázvezeték, villamos és 
távközlési hálózat, távhővezeték építésére és re-
konstrukciójára alkalmas gépeket, berendezéseket 
tartalmaz.

ACÉLCSŐ SAJTOLÁS

A módszert elsősorban burkolatbontás nél-
küli, út-, vasút alatti átfúrásoknál alkalmazzuk, 
ilyen jellegű munkák elvégzéséhez öt angol ill. 
német gyártmányú sajtoló berendezés áll ren-
delkezésre.
Gépeink lehetővé teszik a tel-
jes átmérőskálával történő kivitelezést, 
a 159 mm - 1400mm - ig. Az egy hosszban történő 
sajtolás akár 150fm is lehet. Mind az út, mind a vas-
úti sajtolás esetén a forgalom zavarása nélkül történik 
a kivitelezés. 
Telephelyünkön - raktáron - a 159 mm -
- 1000 mm átmérőtartományban tartozó húzott ill. 
spirálvarratos acélcsövek megtalálhatóak.

Cégünk rendelkezik köves talajban, sziklában tör-
ténő sajtoláshoz alkalmas berendezéssel, és ehhez 
tartozó vídiás és iparigyémántos fúrófejekkel is.

ROCLA BETONCSŐ SAJTOLÁS

Ezt a technológiát egyes svájci és angol vállalatok 
fejlesztették ki, a hagyományos alagútépítési méretek-
nél lényegesen kisebb betoncsővezetékek építésére. 
Elsősorban csapadékcsatorna építésénél, út- illetve 
vasút alatti sajtolásoknál alkalmazzák.
A sajtolandó csövek előre gyártottak kb. 3,06 m 
hosszúak, falvastagságuk, vasbetétjük kialakítása úgy 
történik, hogy a sajtolási erő igénybevételét kibírják.

IRÁNYÍTOTT FÚRÁS

Irányított fúrási technológiával történő vezetékfektetés 
több szempontból is előnyösebb, mint a hagyomá-
nyos módszerrel történő kivitelezés.
Környezetbarát, környezetkímélő minden szempont-
ból, mivel nincs szükség burkolatbontási munkákra, 
természetvédelmi területen is javasolt az alkalmazása. 
Nem elhanyagolható a lakosságra gyakorolt minimális 
negatív hatása sem, mely napjainkban egyre fontosabb 
szempontot jelent az alkalmazható technológiák kivá-
lasztásában.
A fúrás során alkalmazott cső anyaga lehet acél ill. 
műanyag, általunk kivitelezhető max. hossz 500 m, 
max. átmérő 500mm.
Ezen technológia alkalmazásánál indító és fo-
gadóakna nélkül kivitelezhető, talajvizes terü-
leten is alkalmazható, a közműkeresztezések 
között horizontálisan és vertikálisan el tu-
dunk térni, kivitelezés időtartama jelentősen 
kevesebb, mint hagyományos módszereknél.

CSŐROPPANTÁS

A csőroppantás a leggyorsabb és leggazdaságosabb 
vezetékrekonstrukciós eljárás. Általában a nem 
megfelelő kapacitású, teherbírású, eltömődött, el-
öregedett már meglévő vezetékek cseréjére szolgál 
ez a technológia.
Roppantható acél, öntöttvas, beton, a.c., agyag  és 
műanyag vezeték, melyek helyére egy hosszban 
összehegesztett új műanyagcső húzható be az eredeti 
nyomvonalba.
A nem megfelelő kapacitású csövek roppantását kö-

vetően is van mód az eredeti átmérő, akár duplájára 
történő bővítésére is.
Előnyt képez a nyíltárkos építéssel szemben, mivel 
csak egy kisebb méretű húzó és egy roppantó aknára 
van szükség. Mindezek mellett minimálisan zavarja a 
közúti forgalmat, talajvizes terület és viszontagságos 
időjárás esetén is sikerrel zárul a kivitelezés.

KÖZMŰ ÉS MÉLYÉPÍTÉS

Közmű és mélyépítési munkálatok kivitelezése során 
korszerű munkagépekkel, tapasztalt munkaerővel 
biztosítjuk az ISO 9001:2000 szabvány szerinti 
I. osztályú minőséget, megrendelőink elégedettsége 
érdekében.

Építési, kivitelezési munkákat vállalunk generál kivitele-
zésben, fővállalkozásban. 
Biztosítjuk a kivitelezési munkák felelős műszaki veze-
tését. Az építés kivitelezési munkát garancia vállalása 
mellett végezzük az általunk biztosított és beépített 
anyagokra és az általunk végzett munkákra.

LÉZERVEZÉRLÉSES ÉS MIKROTUNELLINGES 
SAJTOLÁS
 
Lézervezérléses technológiával akár 100 fm hosz-
szúságban cm pontosággal kivitelezhető a sajtolást. 
Mikrotunellinges eljárással szintén cm pontosságal, 
de már 250 fm sajtolási hosszúságot tesz lehetővé 
a számítógéppel vezérelt berendezés, igény esetén 
1700 mm átmérőben is.





Tisztelt Asszonyom, Uram!

Idén ismét megrendezésre kerül
a ROTÁCIÓ EXPO

Nemzetközi Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti 
Gépkiállítás és Szimpózium

immár tizennegyedik alkalommal,
2006. március 10-11-én.

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.

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 és 

térségünk vásárlóközönségét!
Tavaly igen nagy volt az érdeklődés a rendezvény iránt, idén is 
legalább hatezer látogatóra számítunk. Az esemény megfelelő 
előkészületeihez azonban pontosan tudnunk kell, hogy mely 
cégekre számíthatunk, ezért kérjük, minél hamarabb jelezze 

részvételi szándékát!

Szeretettel várjuk Önt, és számítunk cége megjelenésére 
a ROTÁCIÓ EXPO 2006 kiállításon!


